
DÖNEM : 19 CİLT : 37 YASAMA YILI : 2 

A JJ7-

O 

^= o 

• TTft • 

inci jsıneşım 

29 .6 . 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, Antalya'da meyda
na gelen terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Turizm Bakanı Ab-
dülkadir Ateş'in cevabı 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Amerika Birleşik Devletle
rince Bağdat'a yapılan son füze saldırısına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dı
şişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 

3 . — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, son günlerde yoğun! r şan terör 
olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Beytullaii Mehmet 
Gazioğlu'nun cevabı 

267 
268 
269 

269, 297 

269 

269»:274 

274:279 

279:284 



T.B.M.M. B : 118 29 . 6 . 1993 O : 1 

' • • S a y f a 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 284,297. 
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafındaş teşkil olunan Bakanlar Kuruluna 

seçilen zevatın atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/999) 284:291 
2. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/839) numaralı sözlü sorusu

nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/179) 297 
3. — On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay daha uzatılma- 297:339, 

sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1000) ' " 352:357 
V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 291 
1.—Hükümet Programı üzerinde şahısları adına söz almak isteyen millet

vekillerinin müracaatlarının değerlendirilmesi ve sıralandırılması hususunda Baş
kanlığın tutumu hakkında 291:297 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 339 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 339 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, METAŞ'ın kurtarılması

na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in yazılı cevabı 
(7/1179) 339:341 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Selçuklu Belediyesine 
özel televizyon yayını için izin verilmemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaş- -
tırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/1193) 341:343 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1991'den bu yana belediyeler fo
nundan hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin sorusu ve Maliye , 
ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/1195) 343:344 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, TökatArtova İlçesi Boyun-
pınar, Yukangüçlü, Poyrazalanh köylerinin telefon ihtiyâcına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1208) 344:345 

5. — Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, Batman-Bekirhan-Sason-
Yücebağ telefon hattının 1993 yılı fiber optik programına alınmasının PTT Ge
nel Müdürlüğünce reddedildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Meh
met Köstepen'in yazılı cevabı (7/1260) 345:346 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Refah Partisi Kocaeli il örgütü
nün Ramazan Bayramı tebriklerinin muhataplarına ulaşmadığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1279) 346:347 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ulaştırma Spor Klübünde bazı 
kişilerin ödül yönetmeliğine aykırı olarak kişisel çıkar sağladıkları iddiasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1281) 347:348 

8. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ıri; Türkiye'nin Abhazya özerk Cum
huriyetine yönelik olarak izlediği politikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1284) 348:351 

— 266 — 



T.B.M.M. B : 118 29 . 6 . 1993 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, yurt dışındaki bazı temsilciliklerimize vaki saldırılar ko

nusunda gündem dışı açıklamada bulundu; RP Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, CHP tçel 
Milletvekili M. tstemihan Talay, DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu, ANAP Konya 
Milletvekili Mehmet Keçeciler, SHP tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan da aynı konuda grup
ları adına görüşlerini belirttiler. . 

Fransa'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen 
son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngö-
rüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. • • -

(10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisayonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin, 25 Haziran 1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tez
keresi kabul edildi. N 

Ülkemizde konuşlandırılan çok uluslu gücün görev süresinin 1 Temmuz 1993 tarihinden 
itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına; çok uluslu gücün yapısının, güce bağlı yabancı ülke Silahlı 
Kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve 
bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve mevzuatı 
çıkarmaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği 
açıklandı. 

Başbakan Vekili Erdal İnönü, Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi sırasında, ANAP Grubu 
sözcüsü Bitlis Milletvekili Kâmran Inan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri 
kendisine atfetmesi nedeniyle, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre bir konuşma yaptı. 

Anayasa, kanunlar ve İçtüzüğün, açık oylama yapılmasını zarurî kıldığı konular ile istem 
üzerine açık oylama yapılan bir konu hakkında gizli oylama isteminde bulunulup bulunula-
mayacağı hakkında usul görüşmesi yapıldı; yapılan oylama sonucunda, Başkanlığın tatbikatı
nın doğru olduğu kabul edildi. 

29 Haziran 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.10'da son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil İbrahim Artvinli 
İstanbul Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

o — 
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II. — GELEN KÂĞITALAR 
28.6.1993 Pazartesi 

Tasan 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Thsansı (1/564) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığına geliş tarihi : 
24.6.1993) 

Tezkereler 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezara'nın basama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/994) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1993) 

2. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek, Kahraman
maraş Milletvekili Hasan Dikici, İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez ve Tokat Milletve
kili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/995) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1993) 

3. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/996) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarilti : 24.6.1993) 

4. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/997) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi i 24.6.1993) 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/998) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1993) 

Raporlar 

1. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının 15.5.1959 Tarih ve 7269 Sayılı 
Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 24.6.1993) 
(GÜNDEME) 
. • 2. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 28.6.1993) 
(GÜNDEME) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DTŞT KONUŞMALAR 
1. —İstanbul Milletvekili Mehmet Bahatün Yücel'in, Antalya'da meydana gelen terör olay

larına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tlırizm Bakam Abdülkadir Ateş'in cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
İlk olarak, Antalya'da meydana gelen terör olayları konusunda konuşma yapmak üzere, 

İstanbul Milletvekili Sayın Bahattin Yücel'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Yücel. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 

Haziran Pazar günü Antalya'da meydana gelen üç patlamanın neden olduğu terör olayının tu
rizm sektörünü etkilemesi konusunda açıklamalar yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

1984 yılından bu yana, ülkemizin güneydoğusundan başlayarak, yavaş yavaş, ama sistemli 
bir biçimde, hemen hemen büyük yerleşim merkezlerimizi de etkisi altına alan terör, Türkiye 
ekonomisinin son on yıldaki en ciddî, en gözde sektörü turizmi de, çok ağır bir biçimde yara
layacak önemli bir dönem noktasına gelmiştir. 

27 Haziran Pazar günü, saat 21.00'i biraz geçe, Antalya'da, şehrin hemen merkezinde, va
lilik makamı ile kentin en büyük polis karakoluna 50 ila 100 metre uzaklıktaki bir pansiyon 
ile Dönerciler Çarşısı adı verilen bir önemli merkezde, ayrı ayrı, iki patlama olmuştur. Bu pat
lamaların, özellikle o sırada ülkemizde konuk olarak bulunan yabancı turistleri de yaralaması, 
birdenbire, ülkemize turist gönderen Batı Avrupa merkezlerinde ciddî bir paniğe ve kargaşaya 
neden olmuştur. Olayın Türk kamuoyuna yansıtılmasından daha önce, yurt dışında ciddî bir-
tepki yaratması ve bu tepkinin de Türkiye turizmini çok yakından etkilemesi söz konusudur. 

Olaydan yaklaşık 20 saat geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'de yetkililerin, patlayan bom
baların niteliğini, yaralıların milliyetlerini ve adetlerini açıklamakta geç kalması ve bu konuda 
da bir bilgi merkezinin kurulamayışı, Türkiye'ye yönelik bu hareketin, aslında, ister istemez 
amaca da yavaş yavaş hizmet ettiğini göstermektedir; ama, özellikle Türkiye'ye en çok turist 
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gönderen Almanya'da Dışişleri Bakanlığı, olayın ertesi günü sabah saat 10.00'dan itibaren, kendi 
bakanlıkları bünyesinde, Bonn'da, bir Türkiye danışma merkezi kurmuşlar ve olaya ilişkin açık
lama vermeye başlamışlardır. 

Duyar duymaz, konuyu, Antalya Valisiyle görüşme girişimlerimiz de sonuçlanmamış; An
talya Valisi, olay yerine gelecek olan İçişleri Sayın Bakanıyla, Turizm Sayın Bakanını bekleme
den yabancılara yönelik bir açıklama yapmanın doğru bulunmayacağı gerekçesiyle aydınlatıcı 
bilgi vermemiştir. Olay, aslında, aydınlatıcı bilgi verilmesi esirgenecek ya da birtakım yanlış, 
belki de yersiz beyanlarla geçiştirilecek nitelikte bir olay değildir. Patlamanın parça tesiri olup 
olmadığı ya da ses etkisi yaratmak amacıyla yapılıp yapılmadığının söylenmeyişi, Türkiye'ye 
yönelik turizm hareketini bıçık gibi keser. 

özellikle, bu hareketin duyulmasının hemen ardından, ciddî bir bilgi akışı sağlanarak', hem 
yabancı hem de yerli kamuoyu bilgilendirilmeliydi. Belki, kanımca, bununla da yetinilmeye-
rek, yurt dışında, başta Almanya olmak üzere bütün Batı Avrupa ülkelerinde hemen bugün
den başlamak üzere çok ciddî bir reklam ve tanıtım kampanyası yürürlüğe sokulmalı ve bu 
kampanyada, mutlaka ve mutlaka, Türkiye'ye turist gönderen büyük tur operatörlerinin de 
katkıları sağlanmalıydı. Bununla da yetinilmeyerek, özellikle taşımacı kuruluşlarla işbirliği ya
pılmalıydı. 

Şimdi anlıyoruz ki, aradan böylesine zaman geçmiş olmasına karşın, henüz, ciddî anlam
da, bu konunun, ne açıklanması ne de ileriye dönük önlemlerin kamuoyuna yansıtılması ko
nusunda bir gelişme sağlanamamıştır. Belki, sadece bununla da yetinilmeyerek, turizm sektö
rünün alacağı yara düşünülerek, başta finansman konusu olmak üzere, ortaya çıkabilecek bü
tün olumsuz etkileri şimdiden giderecek bir kararname hazırlanmalı ve hızla yürürlüğe sokul
malıdır. Çünkü, turizm sektörü, Körfez bunalımından sonra henüz yavaş yavaş kendisini dü
zenlerken, Hükümet Sözcümüzün yaptığı "karadan, havadan ve denizden, birtakım önlemler
le turistlerin korunduğu" gibi açıklamalar yerine, o insanların barış ve huzur içerisinde ülke
mizde tatil geçirdiklerini vurgulayacak birtakım açıklamalar yapılmasının da daha ciddî, daha 
anlamlı olacağı düşüncesini taşıyorum. 

Sanıyorum "Adriyatik'ten Çin Denizine" tanımlamaları, yavaş yavaş, Antalya'nın küçük 
bir kıyı parçasını, karadan, havadan ve denizden, birtakım abartılı önlemlerle maskelemeye 
ve orayı savunmaya dönüşüyor ki, bu, kanımca, aczin ta kendisidir, aczin ifadesidir. 

, Şimdi, hiç gecikmeden, derhal, Türkiye'deki olay, en ince ayrıntılarına kadar anlatılmalı, 
açıklanmalı ve bununla da yetinilmeyerek, Türkiye ile çalışan bütün tur operatörlerine bu böl
ge gösterilmeli ve o ülkelerdeki tüketicilere yönelik ciddî bir kampanya yapılmalıdır. Çünkü, 
dün akşam Turizm Bakanımızın hu konuya ilişkin açıklamalarını televizyonda dinledim; eğer 
yanlış hatırlamıyorsam, "yurdumuza gelen Alman turistlerin pek fazla etkilenmediklerini, Al
manya'da da bir etkilenme olmadığını" söylediler. 

Ben bunların doğru olduğu kanısında değilim. Çünkü, çok kısa bir süre içinde, 24 saatte 
veya 48 saatte iptaller gerçekleşmez; ama, önümüzdeki haftadan itibaren ciddî bir kapasite dü
şüşüyle karşı karşıya kalırız. 

özellikle bu olayları açıklarken, birkaç tane küçük röportajda yer alan çizgilere değil, o 
kamuoylarının genel çizgilerine itibar edilmeli ve önlemler bu anlamda gerçekleştirilmelidir. 

Ben, Türkiye'nin çok önemli bir sektörü olan ve Türkiye'nin geleceğinde de çok ciddî yer 
alacak turizm sektörünün, bu son. olay benzeri bir başka olayla, önümüzdeki yılları da çok 
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derinden etkileyecek bir biçimde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etmek 
amacıyla söz aldım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından. 
alkışlar) , 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Turizm Bakanı Sayın Ab-

dülkadir Ateş, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; istanbul Milletvekilimiz Sayın Bahattin Yücel'in gündem dışı konuşmasına yanıt ver
mek, bu konuda bilgi vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekilimizin de belirtmiş olduğu gibi, pazar akşamı, yani 27 Haziran günü ak
şamı saat 21.30 sıralarında Antalya'da üç yerde bomba patlamaları patlayıcı madde atılması 
söz konusu Olmuştur. . ' 

Sayın milletvekilinin de belirtmiş olduğu gibi, birisi, Antalya'nın Dönerciler Çarşısında; 
birisi de, yine bu noktaya hemen yakın olan ve Leta Pansiyon isimli bir pansiyonun önündeki 
küçük, açık bir kafetaryaya karşı kaldırımdan olmak üzere, bir de Sheraton Otelinin dışarıda 
bulunan park yerinin çimenleri arasına, bahçesine önceden konulmuş bir patlayıcı maddedir, 
ki bunlar, 21.30 ile 22.00 saatleri arasında patlamıştır. 

Bu patlamalar sırasında toplam 26 kişi yaralanmıştır. Bu yaralılardan 9'u Alman, 2'si Is-
veç'Ii, biri de Finli olmak üzere 12'si yabancı misafirimizdir, geriye kalanlar da kendi yurttaş-
larımızdır. Bunlardan biri de, 3 yaşında, Ahmet Kaya isimli, şipşirin bir Türk çocuğudur. 

Bu patlamalar olduğu andan itibaren, yarım saat içerisinde, başta içişleri Bakanlığımız 
olmak üzere, Bakanlığımız haber almış ve hemen konuyla ilgili araştırmalar, bilgi toplamalar 
ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. O saatten itibaren de gerek 
Turizm Bakanlığı ve gerekse içişleri Bakanlığı, konunun üzerinde uzmanlarla görüşmeye baş
lamıştır. 

Hemen şunu da belirteyim ki, bu yaralanmalarda herhangi bir hayatî tehlike yoktur. Şu 
anda Antalya Devlet Hastanesinde, yoğun bakımda yatan 2 Alman ve yine çok ufak parça et
kilerinden dolayı bulunan 3 kişi vardır; ama, bu 5 inşanın da, hiçbir hayatî tehlikesi bulunma
maktadır. 

Şimdi, sayın milletvekilimizin belirtmiş olduğu "bir açıklama yapılmadı" sözü doğru de
ğildir. 

MEHMET BAHATTİN YÜCEL (istanbul) — Doğrudur. 
TURÎZM BAKANI ABDÜLKADlR ATEŞ (Devamla) — Çünkü, bir açıklama yapabil

mek için, önce gerçek bilgileri toplamamız gerekmektedir. Bunu hepinizin takdir edeceğini umu
yorum. Ertesi gün, yani pazartesi günü saat 12.00 sıralarında, toplanan bilgiler (gerek içişleri 
bakanlığından gerek Antalya ili Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiler) doğrultu
sunda, yaralanan insanların kimlikleri ve bunların yaralanma dereceleriyle ilgili tüm bilgileri 
içeren ve yine, terörizmin, sadece Türkiye'nin sorunu olmadığı, bunun global bir sorun oldu
ğu, tüm ülkelerin ortak bir sorunu olduğu, bu nedenle de, eğer terörizmle mücadele edecek
sek, bu konuda dünyanın tüm ülkelerinin ve tüm dünya insanlarını ortak düşünüp ortak mü
cadele etme kararlılığı içerisinde olması gerekliliği doğrultusunda bir bildiri yayımladık. Yine , 
bu bildirimizde üzerinde durduğumuz diğer bir konu da, bu tür terörist örgütlere itibar ede-
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rek, onların istemlerini yerine getirerek, dünyanın ye dünya insanlarının terörizmle mücadele 
etmesinin mümkün olmadığıdır ve bu tür terörist faaliyetlerle kan dökme hevesi içinde bulu
nan insanların şantajlarıyla, dünya ülkelerinin ve insanlarının, kendi hayatını sürdüremeyeceği 
de vurgulanarak, tüm dış temsilciliklerimize ve büyükelçiliklerimize bu mesaj gönderilmiştir. 

Biraz önce söylediğim gibi, bu mesaj, pazartesi günü öğle üzeri, bütün büyükelçilikleri
mize, özellikle bu olayla ilgili gördüğümüz ülkelerdeki büyükelçiliklerimize, dış temsilcilikleri
mize, büyük tur operatörlerine ve ülkemizdeki seyahat acentelerimize, otelcilerimize ve sektö-

. rümüzün diğer temsilcilerine durum açık bir biçimde bildirilmiştir. 

Buradaki amacımızın, dış basının herhangi bir spekülasyonunu önlemek olduğunu ve tu
rizmde bize rakip olan ülkelerin istismarına engel olabilmek için bu konuda Bakanlık olarak 
çok ciddî davrandığımızı da huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Gönderilen bu mesaj, ayrıca, başta TRT olmak üzere, basın-yayın organlarımıza da yine 
aynı gün, aynı saatlerde dağıtılmıştır. ' ^ 

Bizim istediğimiz, gerçeklerin, olduğu gibi, dünya kamuoyuna bildirilmeğidir, saklayaca
ğımız bir konu yoktur. Çünkü, biraz önce de belirttiğim gibi, terörizm olayı, özellikle turizme 
yönelik terörizm olayı, sadece Türkiye'de gerçekleşen bir olay değildir, baha bir hafta önce, 
Madrid'te bir bombalama sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Daha dün, Marsilya'da, Fran
sa'nın güney sahillerinde, üç dört yer bombalanmıştır. Yine bildiğiniz gibi, Atina'da, günde 
üç dört kez, sokaklarda bombalı faaliyetler sürmektedir. Son bir ay içerisinde, Amerika Birle
şik Devletlerinde, Miami'de, birkaç Alman turist canından olmuştur. 

Şunu belirtmek istiyorum : Bu söylediklerim, tabiatıyla, olayı mîlzur göstermek nedeniyle 
yaptığım açıklamalar değildir, terörizm, dünyanın sorunudur ve terörizmle mücadele edebil
memiz, için de, tüm dünya ülkelerinin müşterek hareket etmesi gerekir, özellikle PKK kaynak
lı olduğunu bildiğimiz bu tür terör hareketlerine karşı Avrupa ülkelerinin daha yakından ilgi 
göstermelerini sağlamak ve böylesi örgütlere sempati duyan ülkeler varsa, çevreler varsa, ken
dilerini uyarmak amacıyla bu bildirimizi yayımladık ve bunu tüm dünyaya da duyurmaya çalıştık. 

Şimdi bundan sonra ne olacak? Sayın Yücel'in belirttiği gibi, şüphesiz, böyle bir bomba
lama olayı, Türk turizmi için olumlu bir gelişme değildir, bunu olumlu bir gelişme olarak ka
bul etmemiz de mümkün değildir. Ancak, olayın meydana geldiği saatten itibaren, yurt dışın
daki en büyük tur operatörleriyle, Türkiye ile çalışan seyahat acenteleriyle ve yine bu ülkelerde 
bulunan turizm bürolarımız ve büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla, başta o ülkelerin resmî kuruluş
ları, dış ilişkileriyle ilgilenen kurumları ve bu konuya ilişkin çaba gösteren insanlarıyla bire 
bir ilişkiye girmiş bulunmaktayız. 

Bu tür terörist eylemlerden sonra, Mısır'da ve diğer bazı ülkelerde gördüğümüz gibi, bi
zim potansiyel turist getirdiğimiz, pazar olarak addettiğimiz o ülkelerin dış ilişkiler temsilcileri 
ve hükümet temsilcileriyle temasa geçilmiştir. Bu ülkelerin, seyahat edecek vatandaşları için 
açıklamakta oldukları ve "traveler bulletin" advısery denilen bültenlerde, Türkiye'yi, gidilme
si sakıncalı ülkeler arasında saymamaları için elimizden, gelen gayreti gösterdik ve bunda da 
başarılı olduk. Bu ülkelerdeki hükümet açıklamalarının hepsi, bu olayın, münferit bir olay 
halinde görülmesi gerektiği; ancak, seyahatler sırasında biraz daha dikkatli olunması doğrul-

" tuşunda yapılmıştır. 
Bu tür olaylarda ilk 24 saat çok önemlidir. Eğer, 24 saat içerisinde, bu tür açıklamaları 

durdurabildiğiniz takdirde, gerçekleri yetkili makamlara bildirip, onlarla anlaşmaya varabil-
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diğiniz takdirde, onları ikna edebildiğiniz takdirde, böylesi olumsuz olayların gelişmesini önle
mek, böylesi olumsuz olayların negatif etkilerini çok daha kısa zamanda telafi etmek müm
kündür. îşte biz de, bu bilinç ve anlayış içerisinde, ilk 24 saatte bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Ankara'da bulunan ilgili ülkelerin büyükelçileriyle görüşülmüştür; bu büyükelçilerin ken
di ülkelerine gönderecekleri raporların gerçekleri yansıtması doğrultusunda gayret sarf edil
miştir ve bunda da başarılı olduğumuzu zannediyorum. 

Yine aynı şekilde, biraz önce de belirttiğim gibi, Türkiye ile çalışan Tui, Neckerman, öger 
gibi en büyük tur operatörleriyle ve diğerleriyle tek tek temas kurulmuştur ve çok yakında bun
larla Türkiye'de de bir toplantı düzenleyeceğiz. 

Meclisin çalıştığı şu anda, başta Seyahat Acenteleri Birliği olmak üzere, otel yatırımcıları 
temsilcileri, turizm yatırımcıları temsilcileri, Bakanlığımda toplantı halindedirler, durum de
ğerlendirilmektedir. Yeni bir kampanyaya girmek gerekirse, bu kampanyanın türü, hedef kitle
si, işlenecek konular ne olmalıdır, ne gibi tedbir almak gerekir konusunda çalışıyoruz. 

Yine Bakanlığımız, son onsekiz aydan beri, bu tür vukuatlar karşısında alınması lazım 
gelen tedbirlerle ve yapılması gereken işlerle ilgili bir komiteyi devamlı çalışır halde tutmuştur. 
Sadece kendi Bakanlığımın uzmanlarından değil; Dışişleri Bakanlığı uzmanları ve özelliklele 
istihbarat Dairesi uzmanları, içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, İstihbarat Teşkilatımızın çalışanları ve uzmanları ve Devlet Hava Meydanları uz-
manlan gibi turizm için önemli ve hassas gördüğümüz görevleri yerine getiren insanlardan oluşan 
bir komiteyi onsekiz aydan beri çalıştırıyoruz. 

MEHMET BAHATTİN YÜCEL (istanbul) — Demek ki başarılı olamadınız! 

TURİZM BAKANI ABDÜLKADlR ATEŞ (Devamla) — Bu çalışmalar sonucunda, has
sas bulduğumuz noktalar, Türkiye'nin önemli giriş merkezlerinden tutun, tesislere kadar uza
nan bir zincirin halkları içerisinde ele alınmış ve buralardaki güvenlik takviyeleri, imkânları
mız ölçüsünde en üst düzeye çıkarılmıştır. 

Dikkat ettiğiniz takdirde, yapılan saldırılar, bu tür odak noktalarda oluşmamıştır; umu
ma açık caddelerde veya dışarıdan kolaylıkla girilip çıkılabilecek veya herhangi bir şekilde dı
şarıdan konulan ufak bir paketin her zaman açılabileceği umuma açık yerlerde olmuştur. De
ğerli milletvekilleri, sizin de takdir edeceğiniz gibi, bu tür yerlerin kontrolü de, -âdeta imkânsız 
demesem bile- çok zor bir iştir. 

Bu konuda, dün Sayın içişleri Bakanı ile birlikte bölgeye gittik. Bu hadise sırasında yara
lanan hastalarımıza geçmiş olsun demek için ilkönce hastaneye uğradık. Daha sonra vilayette, 
gerek içişleri Bakanına gerek bana bu konuda önemli bir brifing verildi. Daha sonra da patla
manın olduğu bölgeler ziyaret edilerek.oradaki esnafla, turizmcilerle ve vatandaşlarla görüşül
dü ve vatandaşlarımızın morallerinin düzgün, 1993 turizm sezonuna bakışlarının da olumlu 
olduğu görüldü. 

Sayın milletvekili iptallere ilişkin tahminlerde bulundular. Şüphesiz, böyle gelişmeler, ar
zu edilmeyen gelişmelerdir. Talepte bazı düşüşler olabilir, ancak, şu ana kadar yaptığımız gö
rüşmelerde, elde etmeye çalıştığımız bilgilerde, topladığımız verilerde, önemli ölçüde -şu ana 
kadar diyorum- herhangi bir olumsuz gelişme yok. Sadece yüzde 10'lar civarında bir rezervaz-
yon yavaşlaması söz konusudur; bunun telafisi için de'sektörümüzle birlikte, sektörümüzün 
bütün katmanlanyla birlikte, alınabilecek tedbirler detaylı bir biçimde incelenmektedir. 
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özellikle, yeni kampanya dönemimizde, bu olayın negatif etkilerini silebilmek için gerekli 
çalışmaların, neler olabileceği konusunda, olağanüstü durumlarda, böylesi bir olayla karşıla
şıldığında uygulamaya sokmamız gereken planlarla ilgili daha önceden hazırlıklıyız. Uzman 
arkadaşlarım bu planlardan hangisini, ne şekilde, hangi ülkelerde yoğunlaştırmamız gerektiği 
hususuyla ilgili çalışmalarını şu anda da sürdürmektedirler. Çok yakın bir zamanda, daha net 
rakamlar elimize geldiğinde, bunları uygulamaya koyacağımızı zannediyorum. 

Değerli milletvekillerinden şunu istirham ediyorum : Bu tür konular, hakikaten, Türk tu* 
rizmi ve ekonomisi için hassas konulardır. Bu konulara çözüm getirmek için bir araya gelelim. 
Konuşmalarınızı bu yönde yapmanızı, bize teklifleriniz ve önerileriniz varsa bu yönde kullan
manızı, ve bunların Bakanlığım tarafından, Hükümetimiz tarafından en iyi bir biçimde değer
lendirileceğinden emin olmanızı istiyorum. Aksi takdirde, "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar
ken, şimdi bir Antalya kaldı" demekle, ne Türk turizmine ne de Türk ekonomisine hizmet et
meniz mümkün değildir. 

İLHAN KAYA (tzmir) — Yine kızıyorsunuz Sayın Bakan! 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADlR ATEŞ (Devamla) — Bu konularda polemik yapmak 

veyahut da sanki bu konuyla sadece bir parti ilgileniyormuş gibi bir görünüm vermeye çalış
mak yararlı değildir diyorum. 

MEHMET BAHATTÎN YÜCEL (İstanbul) — Biz de ilgileniyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —. Yanlış... 
TURİZM BAKANI ABDÜLKADlR ATEŞ (Devamla) — Bunu değerli milletvekillerinin 

sağduyularına sunuyorum ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Amerika Birleşik Devletlerince Bağdat'a 
yapılan son füze saldırısına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'-
in cevabı 

BAŞKAN — Bağdat'a yapılan son Amerikan füze saldırısının bölgemiz ve Türkiye için 
olası sonuçları konusunda gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Zonguldak Milletve
kili ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'i kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Genel Başkan. (DSP, ANAP, RP ve GHP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bösna-Hersek'te 

yüzbinlerce Müslümanın öldürülmesi ve işkence görmesi karşısında beylik laflar üretmekten 
başka hiçbir tepki göstermeyen Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve Başkan Sayın Clinton, 
bundan iki ayı aşkın bir süre önce Kuveyt'e bir ziyarette bulunan Amerika eski Devlet Başkanı 
Bush'a, kanıtlanmamış bir suikast girişiminde yer aldığı iddiasıyla, daha önceden Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyine başvurma gereği bile duymaksızın, 23 füzeyle, 26 Haziran gece 
yansı Bağdat'a bir saldırı düzenlemişlerdir. Bildiğimiz kadar, 8 ölü vardır ve birçok yaralı var
dır. Hedef alındığı iddia edilen İstihbarat Merkezi binası dışında birçok konutun da yıkıldığı 
bellidir. 

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Sayın Bush'a gerçekten Irak İstihbarat örgütü 
tarafından bir suikast tasarlanmış mıdır? Bunu kimse kesin olarak bilebilecek durumda değil
dir, bu iddia kanıtlanmış değildir. Bush'un ziyareti üstünden iki ayı aşkın süre geçmiştir ve sui
kast girişiminde bulunduğu iddia edilen kimselerin Kuveyt'te yargılanması hâlâ devam et-
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mektedir. Yani, ortada henüz mahkeme hükmü yoktur; fakat, Başkan Clinton hükmünü ver
miş cezayı biçmiş ve infaz etmiştir. Artık, Kuveyt mahkemesinden bunun aksine bir karar çık
ması herhalde beklenemez. 

Suikast iddiası dışında, bu Amerikan saldırganlığının asıl nedenleri kanımca şunlardır:. 
Sayın Clinton, Irak sorununa çözümü önlemek ve çözümü büsbütün düğümlemek, o şekilde 
Irak için yalnız Irak'ı değil, Türkiye'yi de ilgilendirecek biçimde hazırlanan, kotarılan senar
yoyu adım adım uygulamada yürütmek istemektedir; Irak'ın fiilî bölünmüşlüğünü kökleştir
mek istemektedir; Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargoyu sürdürmek istemektedir. Ve 
bunların da dışında, Sayın Clinton, belli ki Amerikan kamuoyunda hızla eriyen itibarını dışa
rıda bir ucuz kahramanlıkla kurtarmaya çalışmaktadır. Haşhaş örneğinde görüldüğü gibi, za
man zaman Amerika'da Devlet Başkanları içeride güç durumda kalınca dışarıda böyle anlam
sız eylemlerde bulunurlar. 

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sözcülüğünce bugün yapılan açıklamada, dünya
da uyanan tepkilere karşı, Amerika'nın Bosna-Hersek'teki soykırıma etkin bir tepki gösterme-
yip de Bağdat'a bu saldırıda bulunmasının bir çifte standart örneği olarak gösterilmesine kar
şı, "Hayır kesinlikle böyle bir çifte standart söz konusu değildir; Irak'taki durumla Bosna-
Hersek'teki durum çok farklıdır; çünkü Irak'ta doğrudan doğruya Amerikan çıkarlarına za
rar verilmek istenmiştir" mazereti ileri sürüldü. 

Bu saldırı neden daha önce veya daha sonra değil de 26 Haziran gecesi gerçekleşti? Çün
kü 24 Haziran günü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çekiç Güç'ün süresinin 6 
ay daha uzatılmasının görüşülüp, uygulanacağı biliniyordu. Eğer Çekiç Güç'ün süresi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 6 ay daha uzatılmadan önce Bağdat'a bu saldırı yapılmış olsaydı, bü
yük bir olasılıkla Türkiye Büyük Millet Meclisinden uzatma kararı çıkmayacaktı. (DSP, ANAP, 
RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Kararın çıkmasını güvence altına almak için Meclisimizdeki oylamanın tamamlanması bek
lenmiştir; ve bundan iki gün sonra olay gerçekleşmiştir. 

Zamanlamanın bir başka nedeni de şu olabilir : Bağdat'a yapılan bu son füze saldırısın
dan birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Irak'la ilgili özel Komitesinin 
Başkanı Güvenlik Konseyine bir rapor veriyor. Bu raporunda, Irak'ın Güvenlik Konseyi karar
larının ana bölümlerini uygulamış olduğu, bu nedenle artık ambargonun kaldırılmasının dü
şünülmesi gerektiğini vurguluyor. Ve bu kararın ardından, özel komite başkanının bu kararı
nın ardından Irak Hükümeti de -gene bu saldırıdan birkaç gün önce- bir açıklama yapıyor ve 
diyor ki, "eğer yükümlülüklerimin eksik kalan bir kısmı kalmışsa, onları da yerine getirmeye 
hazırım. Sadece bunun karşılığı olarak artık amborgonun kalkmasını bekliyorum" diyor. Ve 
Bağdat yönetimi şunu ekliyor : "Eğer ambargo kalkacaksa ̂ gelecekle ilgili tüm gözetleme ve 
denetleme önlemlerini ve bu amaçla kurulacak kameraların çalıştırılmasını da kabule hazırım" 
diyor. Irak bütün bunları kabul ettiğine göre, artık Irak'a karşı uygulanan yaptırımları sürdür
menin hiçbir gerekçesi kalmamış oluyordu, tşte bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri "su
yumu bulandırdın" masalıyla yeni bir fiilî durum yaratarak, Irak'la ilgili planını sürdürmek 
istemiştir.. 

Bu arada Türkiye'nin konumu çok ilginçtir. Olayla ilgili düşüncesi sorulduğunda, bildiği
niz gibi, Başbakan Sayın Tansu Çiller, şu demeci vermiştir : "Bu, Türkiye'nin meselesi değil
dir. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu da olmamıştır. Olay, Irak'la Amerika arasında geçmiştir." 
Bu görüşe bizlerin katılıp katılmaması bir yana, Sayın Çiller'in bu görüşüne Amerikan Yö-
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netimi de katılmıyor. Bu, nereden belli?.. Çünkü, bu saldırıdan hemen önce Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Clinton Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın DemfrePi arıyor, ona Büyükelçi va
sıtasıyla ayrıntılı bilgiler sunuyor; ayrıca, Sayın Başbakana, Sayın Başbakan Yardımcısına bil
giler sunuluyor Amerikan Dışişleri Bakanı Sayın Christopher Türk Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet 
Çetin'e ayrıntılı bilgiler gönderiyor. Tabiî amaçlan sadece bilgilendirme değil, aynı zamanda 
Türkiye'nin destek sağlaması, en azından tepki göstermemesi isteniyor. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bilgi mi verdi, emir mi verdi? 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Peki, Türkiye'yi yönetenler, Amerikalıların bu verdikle

ri bilgi ve destek istemleri karşısında ne yanıt veriyorlar? Şu ana kadar bunu bilmiyoruz. Fa
kat, bu olayla ilgili olarak verilen bilgilere ve olay vuku bulduktan sonra bu olaya, Türk Hü
kümetinin bir tepkisi yok mudur? Bunu bilmek hakkımızdır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, Türkiye'nin, bu konuda Amerika Birleşik Devletlerine ne yanıt verdiğini, olayı 
nasıl karşıladığını, kem küm etmeden açıklamak zorundadır. Eğer, önceden bilgilendirildiği 
halde, Amerika Birleşik Devletlerini bu eylemden vazgeçirmeye çalıştılarsa, Türkiye'nin yetki
lileri etkili olamamışlar demektir; vazgeçirmeye çalışmadılarsa, Başkan Clinton'un suç ortak
lığını üstlenmiş olmaktadırlar. 

İkinci olasılığı bir resmî Amerikan açıklaması da doğruluyor. Çekiç Güç'ün süresinin uza
tılmasının ertesi günü, 25 Haziran günü, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığınca 
yapılan bir açıklamada aynen şöyle deniyor : "Amerika Dışişleri Bakanlığı Huzur Operasyo
nunun -yani Çekiç Güç'ün- süresinin altı ay daha uzatılmasının Türk Parlamentosunca onay
lanmış olmasından mutluluk duyar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Warren Chris-
topher'in, birkaç gün önce Türk Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile ve öteki Türk yetkilileriyle 
yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin -Irak dahil- Ortadoğu'daki bölgesel güvenlik önlemleri ko
nusunda yakından birlikte çalışmaları kararlaştırılmıştır." Bu açıklamanın ertesi günü de Bağ
dat'a füze saldırıları yapılmıştır. Bu durumda, olayın bizi İlgilendirmediğine acaba Sayın Baş
bakandan başka kim inanabilir? İlgilendirmenin de ötesinde, Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Irak'a karşı uygulayacağı bütün önlemlerde Türkiye ile birlikte çalışacağı, saldırıdan bir gün 
önce resmen dünyaya açıklanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Irak'ta oluşturduğu batağa Türkiye boğazına kadar batmıştır ve boğulmaktadır. Yalnız 

Irak değil, Türkiye de boğulmaktadır. Büsbütün iş işten geçmeden Türkiye bir an önce kendini 
bu bataklıktan kurtarmaya çalışmalıdır. Fakat, Amerika görünüşe göre, yeni Türk Hükümeti
nin de elini, dilini daha ilk günden bağlamış gibidir. Bu durumda hem Türkiye'yi hem de yeni 
Hükümeti kurtarma görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmektedir değerli arkadaşlarım. 

Bildiğiniz gibi, geçen yıl, Sayın Meclis Başkanımızın çağrısı üzerine, Irak'tan yüksek dü
zeyde bir parlamento heyeti Türkiye'yi ziyaret etmişti; fakat, bu ziyaret hâlâ iade edilmemiştir. 
Şimdi, son olaylar karşısında benim somut önerirn şudur : Türkiye'den derhal bir Parlamento 
heyeti Irak'a giderek iadei ziyaret görevini yerine getirmelidir. Irak'ı ziyareti sırasında bu ülke
nin Güvenlik Konseyi kararlarına uyum açısından ne durumda bulunduğunu yerinde incele
melidir. Irak yönetiminin kendi toprak bütünlüğünü korumak için demokratikleşme yolunda 
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ne adımlar atabileceğini ve gerek Kürtlere gerek Türkmenlere ne gibi güvenceler verebileceğini 
görüşmelidir. Türkiye'nin böyle bir sürece yapabileceği katkıları da yerinde araştırmalıdır. Hâ
lâ devam eden ambargonun özellikle hastalar ve çocuklar üzerindeki etkilerini yerinde incele
melidir. Ve bu konularda, Türk Parlamento heyeti, Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmalıdır. 

Bugün Milliyet Gazetesinde çıkan bir demecinde Dışişleri Bakanı Sayın Çetin, Barzani 
ve Talabani'ye, sorunlarını Bağdat ile görüşerek çözmeleri çağrısında bulunmuş; bu olumlu 
bir çağrıdır; ama daha önce Bağdat'la Türk Dışişleri Bakanının kendisi görüşmelidir. "Olaya 
Çözüm bulunabileceğine inansam Bağdat'a giderim" diyor Sayın Çetin. Belki bunun için ge
rekli ortamı da Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti oluşturabilir. 

Sözlerimi bitirmeden önce, Hükümetin, Kuzey Irak'la ilgilenirken, sadece Kürtlerle değil, 
orada iki ateş arasında kalmış olan ve sekiz aydır beklemelerine karşın hâlâ çocukları için Türkçe 
Alfabe bile gönderilmesi sağlanamamış olan Türkmenlerle de ilgilenmesini rica ederim. 

Yüce Heyetinizi saygılarla selamlarım. (DSP, ANAP, RP, CHP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere Dışişleri Bakanı Sayın Hik

met Çetin'e söz veriyorum; buyurun' Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ecevit'in gündem dışı konuşmasında belirttiği veya üzerinde durduğu bazı konulara 
açıklık getirmek istiyorum. 

Söylendiği gibi gerçekten cumartesi günü akşamı, yani 26 Haziran akşam üstü Amerika 
Cumhurbaşkanı Clinton, Sayın Cumhurbaşkanını arayarak, kabul etmeleri durumunda, Bü
yükelçinin kendisine geleceğini ve Büyükelçinin kendisine bilgi vereceğini belirtmiştir. Aynı gün 
akşam üstü saat 17.00 -18.00 civarında, Büyükelçi, önce Sayın Cumhurbaşkanını, sonra Sayın 
Başbakan Yardımcısını ve daha sonra da Başbakanı ziyaret ederek o bilgileri vermiştir. 

Şunu belirtmek istiyorum : Bilgilerde, Türkiye'den herhangi bir somut istekte bulunulma
mıştır. Mektupta söylenen, biraz önce Sayın Ecevit'in de belirttiği gibi, Bush'un 14-16 Nisan 
tarihlerinde Kuveyt'e yaptığı resmî ziyaret sırasında, kendisine Irak istihbarat örgütleri tarafın
dan bir suikast girişiminde bulunulduğu, bu konuda Amerika'nın elinde kesin, somut kanıtla
rın bulunduğu ve Amerika'nın buna karşılık verme kararında olduğu belirtilmiştir. Bunun ne 
olduğu da açıkça söylenmemiştir; yani Amerika Cumhurbaşkanının o mektubunda, şuradan 
füze atılacak veya şöyle bir askerî harekât yapılacak, askerî girişimde bulunulacak şeklinde 
bir açıklama yoktur. Bilgi, sadece Türkiye'ye değil, bütün müttefiklerine de aynı anda veya 
değişik zamanlarda verilmiştir. Mektupta, sadece bu konuda birkamuoyu desteği şeklinde ifa
de veya açıklama var. Bunun dışında, ne yapılacağı konusunda kesin bir şey söylenmiyor ve 
Türkiye'den bu konuda bir istekleri de yok; sadece Amerika'nıri, bunu, kendisine karşı bir tep
ki olduğunu düşündüğünü, Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesine göre bunu yapaca
ğını ve konuyu pazar günü Güvenlik Konseyine götüreceğini belirtmiştir. 

Tabiî, konunun nasıl olduğu, pazar günü sabaha karşı -biraz önce de belirtildiği gibi- Kı-
zıldeniz'den fırlatılan 23 füzeyle açıklıkla ortaya çıkmıştır. Eldeki bilgilere göre, istihbarat bi
nasının büyük miktarda tahrip olduğu, atılan bu füzelerden 3 tanesinin de çevredeki sivil alan
lara isabet ettiği açıklanmıştır. Gene, bizim oradaki maslahatgüzarın ifade ettiğine göre, 5 ölü 
ve 50 yaralının olduğu; bu sonucun değişebileceği belirtilmiştir. 
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Sayın Ecevit'in, Amerikan Dışişleri Bakanının bana önceden bilgi vermesi konusuna ge
lince : Bu bilgi, önceden verilmiş bir bilgi değildir, harekât yapıldıktan sonra ayrıntılı bir mek
tuptur, bir bilgidir. Bu da gene, sadece Türkiye'ye değil,bütün müttefiklere gönderilen ve Amerika 
Birleşik İDevletlerinin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisinin Güvenlik Konseyinde açık
ladığı bilgileri sıralayan ayrıntılı bir belgedir. Yani, o nedenle, olaydan önce, harekâttan önce. 
Amerika Dışişleri Bakanı, bana "şöyle bir harekât yapacağız, şunu yapacağız" şeklinde, her-
hangibir bir istek veya talepte bulunmamıştır. Olaydan sonra, yapılanları anlatan ve -biraz ön
ce belirttiğim gibi- bütün müttefiklere gönderilen bir bilgi. 

O gün tabiî, ilgililerle de konuştuktan sonra bir açıklama yaptık; Hükümet adına, Dışişle
ri Bakanlığı olarak. Evvela şunu üzülerek belirteyim ki, -birçok defa da söyledim- Irak'ın Ku
veyt'i işgalinden ve Irak'ın oradan çıkarılmasından sonra, maalesef, bölgeye huzur gelmemiş
tir, bölgeye banş gelmemiştir, bölgeye istikrar gelmemiştir. Onun da ötesinde, başta Irak'la Kuveyt 
arasında olmak üzere, Irak'la, olaya karışan veya harekât sırasında aktif görev alan ülkeler 
arasında bir husumet karşılıklı olarak devam ediyor. Devam ettiği açık; zaman zaman birbirle
rinin yoklandığı, zaman zaman birbirlerine karşı denemelerin yapıldığı bir ortam... Biz, başın
dan beri şunu söylemeye çalıştık : Ne savaş bitti, ne barış geldi. Bugün bölge o durumda; son 
derece istikrarsız, son derece belirsiz bir ortam, bir husumet ortamı... Elbette ki, bundan en 
fazla etkilenen de, birçok komşu ülkeyle birlikte, hiç kuşkusuz, Türkiye. Bu ortamın oradan 
kalkması lazım geldiğini açıklamamızda da belirttik. 

Açıklamamızda, ikinci olarak şunu da açık şekilde ortaya koyduk : Türkiye, terörden çok 
sıkıntı çeken bir ülke olduğu için, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun, 
hiçbir şekilde terör hoşgörüyle karşılanamaz, desteklenemez, teröre sıcak bakılamaz. O nedenle, 
bütün bu olaylarda, terör konusunda herkesin işbirliği yapması gerekir. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Amerikan terörüne... 
SALlH KAPUSUZ (Kayseri) — Devlet terörü mü, yoksa özel terör mü? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben, her türlü terörü söylüyorum, 

her türlü terör... 
Üzerinde durduğumuz diğer bir konu da, -ki, Sayın Ecevit de, gerek açıklamalarında, ge

rekse burada söyledi- tüm bu olaylarda üzerinde durulması gereken bir konu da, hiçbir suçu 
olmayan, olaylarla hiç ilgisi olmayan sivil halkın zarar görmemesi için, herkesin, her türlü öze
ni göstermesi gerektiğidir. Bunu da açıklamamızda açıkça belirttik. Bir de, -yine Sayın Ecevit 
de değindi- dünyanın başka yerlerinde, âdeta soykırıma dönüşen katliamlar olurken, bu konu
da gerekli önlemleri almayanların böyle olaylarda tepki göstermeleri, bir anlamda çifte stan
darttır ve gecikmeksizin, dünyanın başka yerlerinde yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan olaylar 
karşısında da aynı tepkinin, aynı kararlılığın gösterilmesi gerekir. Bu açıklama Hükümet adı
na yapılmıştır ve radyolardan da okunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Christopher'in Türkiye'ye gelişi sırasında, gerek Sa
yın Cumhurbaşkanımızla, gerek Başbakan Vekilimizle ve benimle yaptığı konuşmalarda, hiç
bir şekilde Çekiç Güç üzerinde durulmamıştır, Çekiç Güç'ün lafı geçmemiştir; Irak'taki, böl
gedeki konu konuşulmuştur/Sadece, basın toplantısında, bir gazeteci arkadaşımızın "Çekiç 
Güç konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Biz, Çekiç Güç'ün görev süresinin uza
tılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" şeklinde bir ifade kullanılmıştır. O nedenle, bizimle 
yapılan görüşmelerde, ne Ortadoğu'daki güvenlik sorununda işbirliği konusu, ne de Çekiç 
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Güç gündeme gelmiştir, ben de okudum onları; ama, ben, görüşlerin hepsinde bulundum; bun
ların tutanakları devletin arşivlerinde vardır. Yani, gerek Çekiç Güç konusunda, gerekse başka 
konuda ayrıntılı bir görüşme yapılmadı. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; gerçekten, Hükümet olarak gerekli açıklama 
yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den herhangi somut bir istekte bulunmamış
tır, ne yapılacağı da açıkça söylenmemiştir, o noktada herhangi bir cevap da beklenmediği için, 
Türkiye, bu konuda o anda hiçbir şekilde cevap vermemiştir. 

Bu bilgileri Yüce Meclise sunmak istedim. Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) . . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, son günlerde yoğunlaşan terör olaylarına iliş

kin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, son günlerde yoğunlaşan terör olayları konu

sunda Denizli Milletvekili Adnan Keskin'e veriyorum. 
- Buyurun Sayın Keskin. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uğradığı silahlı sal
dırı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi tliç İlçe Başkanı tsmet Türkmen'in, sal
dırıya uğradığı yerleşim birimi ve çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri olarak yap
tığımız incelemeler sonucu edindiğimiz izlenimleri aktarmak için söz aldım. Yüce Kurulu say
gıyla selamlıyorum. 

Benden önce gündem dışı konuşma yapan milletvekillerine bakanlar tarafından verilen 
yanıtları ibretle izledim. Umuyorum, benim konuşmamdan sonra da İçişleri Bakanı, iki baka
nın yaptığı gibi, inşallahlı, maşallahlı, ciddî önlemleri içermeyen, sadece olayların meydana 
gelişini sıralayan bir konuşma yapmaz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye insanı, uzunca bir süredir terör olgusuyla iç içe yaşıyor.N 

Teröre kurban olan insanlarımızın uğradığı saldırılara ilişkin haberler, yazılı ve sözlü basın bül
tenlerinin ağırlıklı bölümünü oluşturuyor. Terör, şiddet, şiddet eylemleri, ölüm, cenaze tören
leri insanımızın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son günlerde, ülke içinde 
ve ülke dışında tırmanışa geçen şiddet eylemleri, Türkiye'nin demokratik yaşamının yanı sıra, 
ekonomisini, uluslararası ilişkilerini de zedeleyecek boyut kazandı; ilçe başkanımızın öldürül
mesiyle de, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Türkiye'nin demokrasisi açısından özel bir ko
numa ulaştı. 

Terör ve şiddet kapsam ve boyut değiştirerek yaygınlaşmakta. Terör eylemlerine başvuran
lar, siyasetin yerine şiddetin geçebilmesi için, şiddeti, terörü yaygınlaştırmaya özen göstermek-
teler. Terörle mücadele mekanizmalarının, kurumlarının siyasal odak noktalarında bulunan
lar için, ekonomik, sosyal, siyasal boyutunu bir yana iten, soruna kolluk gücü, zabıta odağın
dan bakan yaklaşımlarının uygulamalarının, sözlerinin kolluk güçleri açısından da ciddiyeti 
olmayan, gerekli önlemleri içermeyen boş sloganlardan öteye geçmediği tescil edilmiş durumda. 

Son günlerde yaşanan olaylar karşısında, yirmi ay önce, Fırat Nehri kenarında kaybolan 
koyunun hesabını vermeyi taahhüt edenlerin, terörün kökünün kazındığını, terör örgütünün 
çökertildiğini ortaya koyanların, başka konumlara geçmelerinin, yaşadığımız acı olayların he
sabını sormamıza engel olmayacağı inancındayım. Bırakınız kaybolan koyunların hesabını, sa
yıları binleri aşan gencecik insanların yaşam haklarını ortadan kaldıran eylemlerinin hesabını 
vermeden başka zırhlara bürünmeyi yeğlemişlerdir. 
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Kuruluş çalışmaları sürdürülen yeni hükümetin olaya ciddiyet kokan yeni yaklaşım ve uy
gulamalara eğilmesine katkı yapacağı inancıyla, iliç'te ortaya konulan eylemi ve güvenlik güç
lerinin konumunu, kullandıkları araçların ve silahların niteliklerini, sevk ve idarede yaşanan 
organizasyon bozukluklarını dile getireceğim. 

İsmet Türkmen, 25.6.1993 günü saat 21.30'da evine gelen silahlı seldz Idşi tarafından saat 
24.00 sularına kadar evinde bekletiliyor ve saat 24.00'te evinden alınıyor, Devlet Demir Yollan 
İşletmelerinde görevli iki kişiyle birlikte dağa götürülüyor. Yolda İsmet Türkmen kurşunlanı
yor; Demiryolu işçileri köye sekiz, on kilometre mesafede, sayıları otuza yakın diğer terör ey-
lemcileriyle 26.6.1993 günü saat 19.00'a kadar tutuluyor ve saat 19.00'da işçiler bırakılıyor. 

Aynı gün saat 19.30'da aynı kişilerce karayolları Avas bakımevi yakılıyor. 
28.6.1993 günü akşamına kadar güvenlik güçleri; rehin alınmanın gerçekleştirildiği Bağış-, 

taş Köyüne on kilometre mesafede mevzilenen, karayolları bakımevini yakan, insan öldürülen 
eylemcilerle temas kuramıyor! ' 

Şaşılacak bir durum... Köylüler, çevre yerleşim birimlerinde oturan insanlar, panik ve korku 
içerisindeler... 

Güvenlik güçlerinin ataletinin hareketsizliğinin kökeninde ise, elverişli nitelikte yeterli araç 
ve silahın yokluğu yatmaktadır. 

Olaydan iki gün sonra valilik emrine iki helikopter geliyor; bunlar, üç kişi taşıyabilecek 
kapasitede ve 1 500 metrenin üstünde irtifaya çıkamıyorlar. Askerleri taşıyan zırhlı araç sayısı 
ise, 1 tanedir; askerler, üzerleri çadır beziyle kaplı Dodge'Iarla naklediliyorlar. Çelik yeleği ol
mayan, gece görüş ve takip imkânı veren teçhizattan yoksun erler, ellerinde G-3 piyade tüfeği 
olan, araziyi bilen, hedefi belli, teknoloji ve atış gücü yüksek silahlarla donatılmış insanların 
üzerine gönderiliyor. Sonuç; gece ve gündüz ülkenin her yerine güvenlik güçlerinin hâkim ol
duğu iddiasını boşa çıkaran bir uygulama... Gece hareket edemeyen, etkisiz kılmak için müsait 
arazi yapısına inişi bekleyen, hava gözlemini çok sınırlı ölçülerde yapabilen, o nedenle de mü
dahalede, takipte geciken, yıldırıcılıktan uzak bir kolluk gücü yapısı... 

Terörün yoğun olduğu bölgelerde, valilerin emrine, nakliye kapasitesi yoğun, üçer, dörder 
helikopter verilemiyor. Ateş gücü yüksek, teknolojisi ileri silahların, seyir halinde güvenlik sağ
layacak nakliye araçlarının çelik yeleğin, gece görüş olanağı sağlayan dürbünlerin yeterli dü
zeylere çıkarılmadığı ülkemizde, devlet, sahillerde dinlenme yerleri, kentlerde binlerce hizmet 
binaları yaptırıyor, nereye gittiği, niye hizmet ettiği belirsiz projelere, genel başkanlık yarışında 
destek sağlayabilmek için, bazı yayın organlarına trilyonlar aktarıyor, trilyonluk kamu kay
nakları, usulsüz yöntemlerle siyasal yandaşlara aktarılıyor; ama, yaşamını ortaya koyarak gö
rev yapanlar gündeme gelince, kaynak kıtlığı öne sürülüyor! 

Böylesi bir çelişkinin sürüp gittiği bir süreçte, güvenlik güçlerinden etkili sonuç getirici 
verim almak mümkün değildir. 

Bugüne kadar sürdürülen politikalarla ve uygulamalarla, şiddetin yaygınlaşmasının en
gellenmediği tescil edilmiştir. Yeni yaklaşımlarla, yöntemlerle soruna eğilmenin zorunluluğu 
açıklık kazanmıştır. Şiddet eylemcisine yandaş kazandıran, bölge halkının devletle olan orga
nik bağını zedeleyen, güven duygularını sarsan, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukukî nedenleri 
ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Halk ile devletin sosyal barışını gerçekleştire
cek düzenlemelere Parlamentomuz hız kazandırmalıdır. Güvenlik güçlerinin araç, gereç, silah 
donanımları, gerilla mücadelesinin gerektirdiği niteliğe kavuşturulmalıdır. Bu amaçla, Türki
ye-Büyük Millet Meclisinde yer alan, grubu olan, grubu olmayan siyasal partiler, sorunun 
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nedenleri, devreye sokulacak önlemler yönünden paylaşabilecekleri ortak bir platform oluş
turmalıdırlar. Siyasal partilerin, teşhis ve çözümlerde birleştiğini simgeleyen üsluplar geliştiril
meli ve terörün üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşturduğu politikalar, teknolojik 
uygulamalar, araçlar ortaya konularak gidilmelidir. 

Bunlar devreye sokulmadığı sürece... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Bunlar devreye sokulmadığı sürece, yirmi aydır iktidarda olan partilerin iddia ettikleri gi
bi, Türkiye'de terörü durdurmak, kökünü kazımak mümkün değildir. G-3 piyade tüfeğiyle 1 
500 metre mesafeden nişan alıp, ateş edip, vuran insanların üzerine gidip, terörü sindirmek 
mümkün değildir. 

Maalesef, üzülerek belirtiyorum ki, yirmi aydır terörün kökünün kazındığını iddia eden
ler, güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetini hızlandıracak araçları, gereçleri almada bile ihmal 
göstermişlerdir. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Üzeri çadır beziyle kaplı Dodge'Iarla gü
venlik güçleri, her an kendilerine pusu kurulmasına ve ateş edilmesine müsait yerlerden yürü
mektedirler. Bir zırhlı aracı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Devleti, canını ortaya koyarak 
hizmet vermeye çalışan insanların emrine veremezse, o insanların bu devlete, bu devletin siya
sal odakları tarafından verilen emirlere riayet etmeleri, uymaları, onu içten gelerek benimse
meleri, mümkün müdür? . ' 

Temenni ederim, yeni İktidar, yeni Hükümet, olaya bir başka yaklaşım açışını getirir, işi, 
siyasal, ekonomik, sosyolojik boyutlarıyla ele alır ve vakit geçirmeden güvenlik güçlerimizin, 
güvenlik içerisinde hareket etmelerine imkân verecek, olayı, teröristi havadan da takip edebile
cekleri imkânlara kavuşturur ve ülkemiz barış içerisinde yaşama şansına kavuşur. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyorum. 

\ Buradan, Sayın İçişleri Bakanına bir sitemi de iletmek istiyorum : Kendisi göreve yeni baş
lamıştır, severiz sayarız parti olarak; ama, maalesef, üzülerek belirteyim ki, tlçe Başkanımızın 
öldürülmesinden sonra, partimizin merkez organlarında görev yapan arkadaşlarımız, kendile
rinden olayın gelişimi, olayın meydana gelişi hakkında bilgi almak için üç gündür çaba harcı
yorlar; Sayın İçişleri Bakanı, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi diye bir partinin olduğun
dan habersiz davranıp, bilgi isteyen arkadaşlarımızı bilgisiz bırakıyorlar. Eğer, bu anlayışlar, 
bu yaklaşımlar devam ederse, siyasetin yerini almak için çaba sarf eden şiddet, ülkemizde daha 
fazla yaygınlaşarak devam eder. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, İçişleri Baka
nı Sayın Beytullah Mehmet Gazioğlu; buyurun. ' 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Erzincan İli İliç 
İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın İsmet Kemalettin Türkmen'in, PKK mili-
tanlarınca kaçırılarak öldürülmesiyle ilgili yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap ver
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize sevgi saygı ve hürmetleri
mi sunuyorum. 
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Sayın Adnan Keskin, iki devreden beri aynı çatı altında, Parlamantoda görev yaptığım, 
çok değerli, çok hürmet ettiğim, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Konuşmasının bitiminde, be
nim şahsıma yapmış olduğu sitemlere son derece üzüldüm... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Üzülme, alış... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben 25.6.1993 Cumartesi günü saat ll.OÖ'de görevi devraldım. O günden bu yana, 

• her gece, hemen hemen saat 03.00'lere kadar görevimin başında durdum ve sabahleyin 07.00'de 
kalkıp, gene saat 8.30'da görevime başladım. Sizi temin ederimki, o dört saatlik uyku saatle
rim de dahi, beynim, tamamen telefona bağlı ve "Acaba nereden müspet veya menfi bir haber 
çıkacak, ne yapacağız?" düşüncesi içerisindeydi. 

Bundan evvel gündem dışı söz almış bulunan Sayın Bahattin Yücel'in konuşmalarına Tu
rizm Bakanımız burada cevap verdiler; bilmiyorum kendileri tatmin oldular mı? Bu, bizim Ba
kanlığımızı da ilgilendiren bir konu olduğu için, o konuda da birtakım hazırlıklarımız vardır. 

Şu üç gün içerisinde, Türkiye'de birtakım vahim olayların olacağı daha evvelden istihbar, 
edildiği ve bu konuda Bakanlığımıza da bilgi verildiği için, ilgili bütün bakanlıklarla her on 
büyük bir koordine içerisinde, olayların tedbirlerini almak üzere çalışmalar yaptık. 

Bize, ayın 28'inde, turistik bölgelerde; Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, İzmir'de ve Muğ
la'da terörist faaliyetlerin olacağı, son zamanlarda hızla gelişen Türk turizmini baltalamaya, 
Avrupa'da sansasyon yaratma gayesine matuf birtakım fiilî olayların cereyan edeceği bildirildi. 

Arkadaşımın da söylediği gibi, Türk devletinin elinde bulunan bütün imkânları, havadan, 
denizden ve karadan seferber ettik; bütün istihbarat güçlerimizi kullandık; hemen hemen 2 400 
kilometrelik bir kıyı şeridinde, bu istihbarata göre, meydana gelebilecek olayları, zannediyo
rum ki, büyük çoğunlukla önledik. O günden beri de, bütün jandarma ve güvenlik güçlerimiz 
müteyakkız durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, terörün hedefi belli değildir, terörün zamanı belli değildir, 
terörün yeri belli değildir. Sadece, Antalya'da korunması gereken alan, 600 kilometrekaredir. 

Takdir edersiniz, ben bu göreve yeni geldim; dün, olayların akabinde, Turizm Bakanıyla 
beraber bizzat olay mahalline gittim. Arkadaşımla beraber, olayın meydana geldiği yerde, ora
daki valiyle, emniyet müdürüyle ve görevlilerle beraber oturup çay içtik; memleketimize, mille
timize güven vermek için, bir yılgınlığı yaratmamak için, terörün arzuladığı panik havasının 
olmadığını göstermek <'.'.:, gittik, orada araştırmalar yaptık, incelemeler yaptıkiV 

Olay, yapanların istediği gayeyi hasıl etmiştir; ancak, o ölçüde önemli değildir. Biz bura
da, hiç kimsenin bir kılının kopmasına, burnunun kanamasına dahi müsaade etmeyiz. 

Vuku bulan olay, bizim gazetelerimizin en üst manşetlerinde yer aldığı, televizyonlarında 
boy boy gösterildiği ölçüde ehemmiyeti haiz değildir; ama, bunu yapanların varmak istediği 
gayeye, maalesef biz büyük ölçüde yardım etmiş durumdayız. 

Bizden evvel oraya Avrupa'dan birtakım ajanslar gelmiş ve hastaneyi ziyaret etmişler, olay 
mahalline gitmişler, yaralıları dinlemişler; tabiî ki, realiteyle, duyduklarımn arasında bir uyum 
olmadığını görünce de geri dönmüşler. 

Almanya'dan gelenlere söylenen şu olmuş: "Türkiye'de turizm bölgesinde bir terör olayı 
vuku buldu ve 10 kişi öldü, 10 kişinin bacağı koptu, 10 kişinin kolu koptu vesaire..." ' 
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Değerli arkadaşlarım, bu olayda 26 kişi yaralanmıştır. Bunlardan 20 tanesi tentürdiyot sü
rülerek ayakta tedavi edilerek geri gönderilmiş; 6 tanesinden 5 tanesine müdahale yapılmış; 
fakat, içlerinden sadece bir tanesinde hayatî tehlike var. Olaydan bir saat sonra Antalya Devlet 
Hastanesinde 27 tane doktorumuz bu yaralıların başında hazır bulunmuş. Dün gidip Antalya 
Devlet Hastanesi Başhekimi ve diğer mensuplarına teşekkür ettim. Oradaki yaralılar, Türki
ye'ye karşı en ufak bir itham ve isnatta bulunmadılar: Olayın nereden geldiğinin, nasıl yapıldı
ğının bilincinde olduklarını, Türklerin son derece misafirperver olduklarını ve Türkiye'de, ken
dilerine anlatılandan çok daha iyi şartlarla karşılaştıklarını, şikâyetçi olmadıklarım bildirdiler. 

Saati çok uygun seçilmiş; gece 21.30 ilâ 22.00 arasında; dükkânların kapandığı ve halkın 
evlerine çekildiği bir zaman. 

Benim bütün istediğim, bir devlet, millet meselesi olan bu teröre, milletin devletle ortak 
olarak karşı çıkmasıdır; milletin devletine sahip çıkmasıdır. Çünkü terör, ne bir iktidarın me
selesidir, ne bir siyasî partinin meselesidir; terör, devletin meselesidir, terör milletin meselesi
dir, terör, hepimizin meselesidir. Terörün hedefi de hiçbir şekilde belli değildir; hepimiz terö
rün hedefiyiz. Ben içişleri Bakanıyım, bu, sadece benim konum değil. Hiç kimse, "bu konu 
beni ilgilendirmez" diyemez ve bu konunun çözümünü de, milletin devletinin yatımda olması
na, milletin devletine sahip çıkmasına ve tabiî devletin de milletin haklarını korumasına bağlı 
olduğu şeklinde görüyorum. 

Bu sebeple, Sayın Keskin'in, "geçiştirici cevaplar verilecek" şeklindeki düşüncelerine cid
den üzüldüm. 

Ben, sizin ilçe başkanınızın böyle bir olayla karşı karşıya kalmasından, en azından sizin 
kadar üzülmüş bir kimseyim. Ben de ilçe başkanlığı yaptım. Terör, sansasyonel olayları bekler. 
Terör, hedefine varmak için, kim kendi gayesine faydalı ise onu bulacaktır; orada da onu bul
muş. Biz bilseydik, devlet olarak, millet olarak onu yapanların hakkından mutlak surette gele
bilirdik; ama, biliyorsunuz, yeri belli değil, zamanı belli değil. Devlet güçlerimiz derhal olaya 
müdahale etmişlerdir; fakat, "vur-kaç" taktiği ile yapılan bu olaylarda, maalesef derhal yaka-

. lama imkânlarının olabilmesi mümkün değildir. Güvenlik güçlerimiz bu olayın üzerine bütün 
gücüyle gitmektedir. Mutlak surette başarılı olacağız; kesin kararlar alınmış, kesin emirler ve
rilmiştir. Ben de isterim ki, bizim silahlı güçlerimiz, bizim jandarmamız, bizim ordumuz çok 
mütekâmil olsun, çok mücehhez cihazlarla donatılmış olsun; ama, buna rağmen, elimizde bu
lunan bütün mevcutlar hiç kıskanılmadan kullanılmaktadır. Bizzat Başbakanımızın, "Sayın 
İçişleri Bakanım, benden bu konunun önlenmesi için ne lazımsa, hele ekonomik ölçüden, se
nin emrindedir" diye son olarak verdiği emirle, yetki ve salahiyetleri de almış bulunmaktayım. 

Bunun için, polislerin istedikleri birtakım haklar varsa, derhal verilecektir; birtakım po
lislerin turizmle ilgili olarak yetiştirilmesi cihetine gidilecekse, turizm bölgelerinde özel polis
ler yetiştirilecekse, onlar yapılacaktır; hava meydanları için özel polisler isteniyorsa -ki bunla
rın araştırılması yapılmıştır- onlara bu imkânlar verilecek, özel eğitimli polisler oralara getiri
lecektir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Demokratik çözüm için ne düşünülüyor Sayın Bakan? 
Gerçekçi çözüm için ne düşünülüyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, tabiî ki, hiç kolay değil; bu konu on seneden beri sürüyor. Tabiî ki, birtakım yorgun
luklar vardır; ama, Türk Devleti güçlüdür, Türk Devleti büyüktür; bu meselenin altında kal
mayacağız. Artık bu, Türk Devletinin, Türk askerinin onuru, gururu haline gelmiştir ve mut
laka bu mesele halledilecektir; hiç şüpheniz olmasın. 
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Bu duygularla hepinize sevgi, saygı ve «hürmetlerimi sunuyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu suretle gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Başbakan Tansu Çiller tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen zevatın 

atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/999) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Başbakan Tansu Çiller tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulunun atandığına dair Gumhurbaşkanhğının tezkeresi ile Bakanlar Kuru
lu listesini okutuyorum : 

25 Haziran 1993 

^ . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 14 Haziran 1993 tarihli ve Kan. Kar : 39-08-l-93r302 sayılı yazımız. 
Başbakanın teklifi üzerine; '_* 
1. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 4 üncü mad

desi uyannca devlet bakanlıktan sayısının 15'e çıkarılması ve bunlardan birine Başbakan Yar
dımcılığı görevinin verilmesi onaylanmıştır. 

2. Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
109 uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen zevat atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
'••••..'".*" Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 

' Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı -
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı , 
Adalet Bakanı 

Tansu Çiller (İstanbul) 
Erdal İnönü (İzmir) 
Necmettin Cevheri (Şanlıurfa) 
Yıldırım Aktuna (İstanbul) 
Mehmet Gölhan (Sakarya) 
İbrahim Tez (Ankara) 
Bekir Sami Daçe (Adana) 
Türkân Akyol 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Nafiz Kurt (Samsun) 
Mehmet Kahraman (Diyarbakır) 
Cemil Erhan (Ağrı) 
Mustafa Çiloğlu (Burdur) 
Erman Şahin (Muğla) 
Ahmet Sanal (Adana) 
Şükrü Erdem (Bursa) 
M. Seyfi Oktay (Ankara) 
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Millî Savunma Bakam Nevzat Ayaz (Çankırı) 
İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin (Gaziantep) 
Maliye ve Gümrük Bakanı tsmet Attila (Afyon) 
Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe (Aydın) 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (Hatay) 
Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu (İzmir) 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen (İzmir) 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin (Ordu) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay (İstanbul) 
Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse (Amasya) 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy (Antalya) 
Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar (İçel) 
Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş (Gaziantep) 
Orman Bakanı Hasan Ekinci (Artvin) 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı (Manisa) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu tezkere üzerinde, 105 inci maddeye göre 
söz istiyorum. (RP, CHP, HEP ve MHP sıralarından ayağa kalkarak "söz istiyoruz" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, bir dakika... Müsaade buyurun. 
Okunmuş bulunan tezkere, bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın Başbakanı ve sayın bakanları kutluyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Yeni 

Hükümetin başarılı olmasını diliyorum. 
Sayın Başbakan, Anayasanın 110 uncu maddesi uyarınca, Hükümet Programını, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunmak için, 3 Temmuz 1993 Cumartesi gününden önce 
bir tarih verebilir misiniz? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, yarın okuyacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Bu durumda, Hükümet Programı, 30 Haziran 1993 Çarşamba günü Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Genel Kurulunda okunacaktır. (RP, CHP, HEP ve MHP sıralarından "program 
hakkında söz istiyoruz" sesleri) 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi değerli arkadaşlarım, hepinizi layıkıyla anlayabilmek için, ne dediği

nizi teker teker söylerseniz... 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğün 105 inci maddesine göre tezkere üzerinde söz is

tiyorum. 
ADNAN KESKlN (Denizli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, söz istiyorum; Kahramanmaraş Mil

letvekili Recep Kırış. ' , 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, program hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, bir dakika efendim... (Gürültüler) 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, söz istiyorum; Recep Kırış, Kahra

manmaraş Milletvekili. 
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BAŞKAN — \ani, ne için söz istiyorsunuz?.. \ 
SIRRI SAKIK (Muş) — Programla ilgili. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Program üzerinde söz istiyorum şahsım adma. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika... Şimdi, şu anda yerinden ayağa kalkarak ya da kürsü önüne 

gelerek yüksek sesle Başkanlığa müracaatını ifade ederek söz almak isteyen arkadaşlarım, Hü
kümet programı müzakereleri üzerinde mi söz almak için ayaktalar? Hepiniz öyle misiniz?.. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Evet. 
/ MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — O zaman ayaktaki arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Burada çok sayıda 
biraz önce gönderilmiş yazılı müracaat var, sizler de o müracaat sahiplerinden misiniz? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Ben aleyhinde istiyorum. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Hayır değiliz. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Evet. 
BAŞKAN — "Evet" diyenler bir elini kaldırsın, karışıyor. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi kaç tane?.. Bir dakika... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) -— Sayın Başkanım, izah edebilir miyim? 
BAŞKAN — tzin verin, arz edeceğim. 
Şimdi, Sayın Kadir Ramazan Coşkun, Sayın Azimet Köylüoğlu... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Burada efendim. 
BAŞKAN — Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Recep Kırış, Sayın Saf

fet Topaktaş, Sayın Mustafa Baş beyefendiler, üzerlerinde geliş dakikaları da işaretlenmiş ola
rak, ilgili görevli Kanunlar Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş yazılı müracaatlarla söz iste
miş bulunmaktadırlar. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yeni daha... 
BAŞKAN — Şimdi de Sayın Muzaffer Demir bu sıralamada yerini almıştır. 
Bu arz ettiğim durum muvacehesinde söz isteyen değerli arkadaşlarımı kaydetmeye devam 

edelim. (Kürsü önünde gürültüler) 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bildiğiniz gibi, Başkanlığa başvuruların 

yazılı olarak yapılması gibi bir koşul yok. Herhangi bir üyemiz yerinden kalkarak söz talebin
de bulunabilir. Biz ayağa kalkarak, ön bölümden ayağa kalkarak, ilk sözü talep ettiğimizde, 
bu yazılı başvurular Divana ulaşmamıştı. Bu nedenle, Divana ulaşmadığını kabul ediyoruz, 
ben ilk sırada söyledim. Bu durum lütfen tutanaklardan tespit edilsin. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Daha önce de, zaman zaman birtakım görüşmeler
de, önceden verilen müracaatlar olduğu ifade edildi. Ancak, burada tezkere okunmadan, tak
dimi kesinleşmeden müracaat normal olarak sıraya konamaz, siz bunu daha iyi bilirsiniz; zatı-
âliniz bunu biliyor. Dolayısıyla, biz ihtiyat olarak o talebi şeyi gönderdik; ama, burada, şu an 
yaptığımız müracaat, öncelik itibariyle, daha öncelik arz eder ve hukukî bakımdan da geçerli
lik arz eder. Takdirlerinize arz ediyorum. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 105 inci maddesinde, "Hükümet 
listesi açıklandıktan sonra söz istenir" diyor. Şimdi, Hükümet listesi Başkanlık Divanında okun
duktan sonra ilk söz istemini ben yerimden kalkarak yaptım ve tutanaklara da geçti. Tutanak
lara bakın. (Kürsü önünde gürültüler) - . •' 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çok anlamlı, fakat çözülmesi güç bir tablo oluşturu
yorsunuz... 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Tutanaklara bakın. 
BAŞKAN — Herbiri, birbirinden daha dikkatli, daha bilinçli, daha ilgili, bilgili ve bu ko

nuda çok arzulu sayısız milletvekili arkadaşım ilk müracaatı kendisinin yaptığını söylüyor. (Kürsü 
önünde gürültüler) 

Ben hepinize saygı duyuyorum. Hiçbirinizin yanlış söylemeyeceğinize inanıyorum; ama 
hepiniz birden nasıl ilk müracaatı yapmış olabilirsiniz?! 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Tutanaklara bakın... 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, ilk olarak ben söz istemiştim. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Hepimize söz hakkı verin. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kura çekelim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, tutanaklara bakın. 
BAŞKAN — Ben size ilk müracaatı kimin, nasıl yaptığını söyleyeyim, 
Bugünkü trafikte sizin talihsizliğiniz, o müracaatı ben burada okur okumaz, şuradan bu

raya uzatan Sayın Kadir Ramazan Coşkun'un, görev gereği burada oturmuş olması oldu. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — O, bizim şansızlığımız Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Yani, okunma şartı doğrudur. Sayın Genc'in söylediği gibi, madde, önceden 

kabulü imkânsız kılar; ancak liste açıklandıktan sonra müracaat hakkı ve imkânı doğar. İşte, 
ben buradan bu açıklamayı yaptığım, ama siz henüz bu müracaatı yapmadığınız anda, Istan-

_ bul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun birinci sırada talebini yaptı arkadaşlar. (Kürsü 
önünde gürültüler) 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Hayır, hayır öyle değil. (Kürsü önünde gürültüler, "hayır" 
sesleri) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Hayır Sayın Başkan... (Kürsü önünden "hayır" sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — "Hayır" diye bir şey olmaz ki! Yaptı; bu bir. 
İkincisi, Sayın Almak, size arzı cevap veriyorum : Buyurduğunuz gibi, talebin, yerinden 

ayağa kalkarak, sözlü olarak, sesli olarak yapılabileceği de doğrudur; ya da "talebin illa yazılı 
olması şartı yok" şeklindeki görüşünüz geçerlidir. Ama, kabul buyurursunuz ki, talebin yazılı 
olmayacağı, yazılı yapılmayacağı şeklinde de bir mani hüküm, bir bağlayıcı kural yoktur. Bi
naenaleyh, değerli arkadaşım, böyle sağlıklı, aktif, dikkatli ve hakikaten hepsi birden "ben 
ilk defa yerimden ayağa kalktım, ben istedim Sayın Başkan" diyen değerli arkadaşlarım ara
sında, izdihama maruz kalmamak için yazmış getirmiş... * 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir şeyi arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — ... Bence, biraz da daha ihtiyatlı davranmış. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Efendim, bir şeyi arz etmek istiyorum : Şimdi, Cum

hurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasından hemen sonra yazılı yahut sözlü başvuruların yapıl
ması gerekmiyor mu? 
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BAŞKAN —Evet? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — tşte, ortaya çıkıyor.., 
BAŞKAN — Hemen sonra yaptı Sayın Kadir Ramazan Coşkun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Bir şey arz ediyorum : Bir kâtip üye arkadaşımızın ya 

da başka bir arkadaşımızın bu tezkere okunmadan öne yazılı başvuruda bulunmak gibi bir 
yetkisi yok. 

BAŞKAN — Almadık efendim; tekrar söylüyorum, Başkan ve maiyetindeki görevliler... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Okunur okunmaz nasıl oluyor? 
BAŞKAN — Ben sizi dinledim; okunur okunmaz, neyle tespit ediyorsunuz?.. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Efendim, tutanaklar incelensin. 
BAŞKAN — Başkan, hilafı hakikat beyanda mı bulunuyor? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Ben de müracaatta bulunuyorum; o zaman tutanaklar 

incelensin. • * . 
BAŞKAN — Siz hilafı hakikat beyanda bulunmuyorsunuz, siz geç kaldığınız için... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Nereden geç kaldım? 
BAŞKAN — Siz geç kaldığınız için, işlemi kural dışına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Başkan 

da onu yapamaz, hakkı yok. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, ben yazılı olarak müracaatta bulun

dum, değerli arkadaşım bana dedi ki, "Siz beşinci sıradasınız." 
BAŞKAN — Evet... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Yani sırayı, şu andaki görevli arkadaşım mı tespit 

ediyor? 
BAŞKAN — Evet... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Bakın üzerinde "beş" yazıyor. 
BAŞKAN — Evet... -
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Ben beşinci sırayı bu şekilde gördüm ve bu yazıyı 

geriye aldım. 
BAŞKAN — Evet... ' 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sözlü yapıyorum müracaatımı. 

• BAŞKAN — Evet; afedersiniz, üyenin sözlü ve de yazılı isteme hakkı var mı?.. Var. Yazılı
da beşinci olduğunuzu duymuşsanız, sözlüde nasıl öne geçersiniz?.. Bağırarak mı?! 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, bir dakika... 
BAŞKAN — İtirazla mı, görüşmeleri engelleyerek mi?! (Kürsü önünden "hayır" sesleri, 

gürültüler) 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Burada sırayı kimin tespit ettiği çok önemli. 
BAŞKAN — Evet, sırayı ben tespit ettim. 
AHMET TÜRK (Mardin)—Ama beşinci sırayı bu arkadaş almış. 
BAŞKAN — Efendim o arkadaş sizin... (Kürsü önünde gürültüler) 
Ben size bir şey söyleyeyim; bakınız, Mecliste kimin, neye yetkili olduğu, kimin nede gö

revli olduğu kurallarla bağlıdır, bilinir. Sizin aşağıdaki "arkadaş" dediğiniz zat, sizin muhata
bınızda, sizin aşağıdaki arkadaşınızdır. Burayı ben yönetirim, içtüzüğe uygun olarak yöneti
rim; beni bağlayan kural bellidir. Tezkere açıklandıktan sonra, sözlü ya da yazılı müracaaat 
yapılır; bunun da sırasını ben tespit ederim. Ben, tezkere okunduktan sonra, hemen yanımda 
oturan sayın Kadir Ramazan Coşkun'un... (Kürsü önünde gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım, bu kaçıncı söz alma yarışmasıdır; bundan önceki görüşmelerde de, 
hepinizi yine bu şekilde geride bırakmayı becerebilen Sayın Azimet Köylüoğlu'nun müracaat
ları buraya geldi. 

AHMET TÜRK (Mardin) — Sayın Başkan, burada bir yanlışlık var; dikkatinize bir şeyi 
sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun?.. (Kürsü önünde gürültüler) 
AHMET TÜRK (Mardin) — Siz, "sıralama yapıldı" dediniz, "beşinci sırada" dediniz... 
BAŞKAN — Kim yaptı? Sayın Türk, kim yaptı, kim yaptı, kim yaptı?.. (Kürsü önünde 

gürültüler) 
AHMET TÜRK (Mardin) — Daha tezkere okunmadan önce yapıldı. 
BAŞKAN — Eğer burada maksadımız, önce zabıtlara yazdırıp, sonra gazetelere vermek-

se, bizim bir yere varmamız mümkün değil. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, birincisi, sırayı kimin tespit ettiğidir; 

ikincisi, bu sıranın tezkere okunmadan önce yapıldığıdır. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
AHMET TÜRK (Mardin) — Haksızlık yapıyorsunuz! 
BAŞKAN — Sayın Türk, söylemesini biliyorsunuz, dinlemesini de bilin. Başkanlığa bir 

hitabınız oldu, dikkatle ve saygıyla dinledim. Şimdi size cevap vermek borcum, görevim değil 
mi? Doğru veya yanlış davranışımı açıklamam gerekmez mi? Onun için, lütfen ben de size arz 
edeyim. 

AHMET TÜRK (Mardin) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evvela, üye sözlü de, yazılı da müracaatta ve istekte bulunabilir; ama, Baş

kan dahil, hiç kimse, tezkere Genel Kurula sunulmadan, Genel Kurula takdimi tamamlanma
dan müracaat kabul edemez. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — tşte kabul etmiş! 
BAŞKAN ^Değerli arkadaşım, müsaade buyur. Sayın Alınak... 
AHMET TÜRK (Mardin) — Bizim itirazımız burada Sayın Başkan. Tezkere okunmadan 

önce, 5 inci diye bildirildi. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da, söylediğinizin cevabını tamamlayayım. 
Şimdi, sizin elinizde, üzerinde "5 inci" diye yazılı olduğunu söylediğiniz bir tezkereyi, ben 

işaretlemedim, sıralamadım, imzalamadım, resmiyete koymadım. Doğru mu? 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — O zaman, zamana göre... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırış, hem sözlü müracaatın var hem yazılı müracaatın var 

hem dinlemesini bilmiyorsun! 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, azarlamanıza gerek yok! 
BAŞKAN — Azarlamıyorum. . 

. ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — O şekilde azarlayamazsınız. 
BAŞKAN — Azarlamıyorum, azarlamıyorum... 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Azarlıyorsunuz. Burada en nezaketli davranan benimi 
BAŞKAN — Azarlamıyorum, azarlamıyorum... 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Bugüne kadar bir küstahlık yapmadım. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Hakkımızı arıyoruz. 
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BAŞKAN — Eğer oradan söylemek haksa, buradan söylenenlere cevap vermek de görev. 
öyle vurmazsam, başka nasıl susturacağım? 10 kişi 10 dakikadan beri 400 kişiyi meşgul edi
yor, buna zatı âliniz de dahil oldunuz, Sayın ŞendiIIer, zatı âliniz de dahil oldunuz. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Kaç defa denedik... 
BAŞKAN — Neyi denediniz?... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Bize her zaman haksızlık yapılıyor. Tezkere
nin okunması biter bitmez müracaat ettik; başka nasıl alacağız hakkımızı? 

BAŞKAN — Size bir şey söyleyeyim : Bakın, bir defa herbirinizin şansızlığı şurada; 10 
tane değerli arkadaşımın 10'u da "ilk ben müracaat ettim" diyor. Bu, fiilen ve fizikman, mad
deten, mantıken mümkün değil. 

Evvela siz Meclisi kaçırdığınız bir sıralamada, sizden öne geçmiş diğer sayın üyelerin, Baş
kanı baskı altına alarak kural dışı davranmaya ve bu kaçırdığınız fırsatı, Başkanı alet ederek 
kazanmaya çalışıyorsunuz. Olay bu, olay bu... < 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) —• Nasıl takip edelim?.. Kural dışı davranmıyo-
ruz. Orada kâtip olarak mı oturalım?.. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, sizin söylemek istediklerinizin tamamım dinledim. Yeni söyleyeceği

niz varsa, eksiği varsa, söyleyin. * . ; • ' , ' • ' • 
Buyurun Sayın ŞendiIIer. -
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Tutumunuzla ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN— Tutumumuz sonra... Bir dakika... 
Buyurun Sayın ŞendiIIer. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş).— Sayın Başkan, grubumuz olmadığı için, bu 
meseleleri yakînen takip ediyoruz. Ancak, bugüne kadar yaptığımız yazılı ve sözlü müracaat
larda, zatı âliniz tarafından açıklama yapılması mümkün olmadığı için, İçtüzük gösteriyor... 

BAŞKAN — Evet, ben de aynen öyledir diyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Ama, bugüne kadar yaptığımız bütün müra
caatlarda her ne hikmetse hep geride kaldık. Onun için de sizi dikkatle dinledim. En azından, 
grubumuz olmadığı için her zaman her meselede söz almamız mümkün olmuyor. Bu bakım
dan sizi dikkatle dinledik ve siz sözünüzü bitirir bitirmez de kalktık. 

Bunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, şimdi ben de söyleyeyim : Bundan evvelki birleşimleri, bendeniz yö
netmediğim ve söz alamamışlığınızın, varsa -ki, kabul edemem- bir sorumluluğu, onun muha
tabı ben olmadığım için, bugüne kadar bu söz alma hakkını elde edememiş olmanız, benim 
konum değil. Artı, bir grup oluşturmadığınız için söz alma hakkını yeterince bulamayışınız 
ve yeterince konuşma imkânı bulamadığınız için de, bugün bu sözlerin size verilmesi gibi, yine 
istesem de size bu imkânı sağlayabileceğim bir yetkim, bir kural yok. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Biz, İçtüzüğü uygulamanızı istiyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi, bugünkü duruma gelince : 

. Değerli arkadaşlarım, bugün Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluyla ilgili Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okunmadan, hiçbir değerli arkadaşımın sözlü, ya da yazılı müracaatını kabul etme
dim. Ancak, bu tezkere huzurunuzda okunduktan sonra, 10 civarında, her birini burada açık 
açık ifade ettiğim değerli milletvekilleri, şuanda söz isteyen milletvekilleri kadar güvendiğim, 
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şu anda söz isteyen milletvekilleri kadar saydığım başka milletvekilleri de müracaatlarını yap
mış ve çok sayıda arkadaşım ayağa kalktığı zaman, ilgililere sorduğumda bu arkadaşlarımın 
müracaatlarının tezkere okunduktan sonra; ama, diğer değerli arkadaşlarım ayağa kalkmadan 
önce bu durumun gerçekleşmiş olduğunu bildirdiler, ben de Genel Kurula bunu böylece 
açıkladım. 

Artı, böyle bir hesap verme şartı, teamülü, mecburiyeti olmadığı halde, değerli arkadaşla
rım tatmin olsunlar diye de, nasıl bu fiilî olay gerçekleşti, onu açıkladım. Sayın Kadir Rama
zan Coşkun, hepinizle birlikte burada dinlemiş, son kelimelere yaklaşıldığını duymuş, tezkere
nin okunmasını bittiğini görmüş, buradan da yazilı olarak dilekçesini vermiş. 

Şimdi, bu kadar açık bir işlem -değerli arkadaşlarım, izin verirseniz- bizi bundan daha 
fazla meşgul etmesin. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz almak istiyo
rum. Söz vermezseniz, buradan bir yere "ayrılmam. Tutumunuzla ilgili söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Oradan ayrılmazsanız, orada kalırsınız. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarını hiç kimsenin tehditle ya da şantajla durdurması, engellemesi düşünülemez 
ve sizden de bunu ummam. Zatı âliniz gibi, bir zamanlar Grup Başkanvekilliği bile yapmış, 
tecrübeli bir parlamenterden bunu ummam. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir şey arz edeyim : Ben, gerektiğinde 
söz hakkımı geri alırım; ama, ben tutumunuz hakkında söz istiyorum. İçtüzük bana bu hakkı 
vermiştir. Ben bu hakkı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Alınak, tutumum hakkında söz istedi... 
Bütün Genel Kurula hitap ediyorum : Başkanlık, açıklamaları doğrultusunda ve İçtüzük 

muvacehesinde, davranışımda bir usulsüzlük olmadığı kanaatindedir. Binaenaleyh, bu çalış
maları en azından geciktireceğini düşünerek... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, ben söz hakkımı geri alıyorum; ama, tu
tumunuzla ilgili olarak kürsüden konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, bakın... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — İçtüzük bana bu hakkı vermektedir... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Alınak... Benim hepinize saygım var. 
Şimdi, Genel Kurula hitap ediyorum derken, "hadi görüşmeleri aksatmayalım, hadi za

man kaybına izin vermeyelim..." 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Zaman kaybına siz yol açıyorsunuz... 
BAŞKAN — "... hadi beklenen önemli tezkereleri, yasaları görüşelim" diyen görevlilere 

hitap ediyorum. Bir değerli arkadaşım buraya gelir, iki değerli arkadaşım buraya gelir, oniki 
değerli arkadaşım buraya gelir, böyle seyrettiğiniz gibi, bu çalışmaları bu mecraa çekerse, be
nim hiçbir problemim olmaz, şimdi Sayın Alınak'a gösterdiğim saygı gereği, tutumum hakkın
da müzakere açarım... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Arkadaşları tahrik etmeyin. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
/. — Hükümet Programı üzerinde şahıslan adına söz almak isteyen milletvekillerinin mü

racaatlarının değerlendirilmesi ve sıralandırılması hususunda Başkanlığın tutumu hakkında 

BAŞKAN — Tutumum hakkında müzakere açıyorum ve söz veriyorum... 
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Buyurun. 
Şimdi siz dinleyin. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Tutumunuz hakkında ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN-— Değerli arkadaşlarım, Başkanlığın tutumunun Tüzüğe uygunluğu hakkın

daki bütün açıklamaları ortada iken, konuşan arkadaşları susturmayan İdare Amirleri... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Biz hakkımızı arıyoruz: nasıl susturursunuz?!. 
BAŞKAN — Konuşan arkadaşlarımı ikna etmeyen grup başkanvekilleri, konuşan arka

daşlarımın Başkanı suçlayan tavrı karşısında, "Başkanlık yanlış yapmıyor" demeyen saygıde
ğer kurulunuz karşısında size duyduğum saygının gereği, "acaba yanlış mı yaptım?" diyerek 
tereddüte düştüm. 

Şimdi, yaptığımın doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak üzere usul müzakeresi açıyo
rum ve ilk sözü Başkanlığın tutumunun aleyhinde Sayın Alınak'a verdim. 

Buyurun Sayın Alınak. 
ÖKKEŞ ŞENDlLLER (Kahramanmaraş) — Söz istiyorum. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Ben de söz istedim. 
BAŞKAN — Bu bitsin, size de sıra gelir. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Alınak, buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böylesine tatsız ve 

gerçekten tasvip etmediğim, böylesine demokrasi dışı bir olayla ilgili olarak söz aldığım için, 
inanın ki üzgünüm. Ayrıca, zamanınızı aldığım için, Genel Kurul çalışmalanm istemeyerek de 
olsa engellemiş olacağım için gerçekten çok üzgünüm; hepinizden özür dilerim. 

AHMET KABİL (Rize) — Mesaj veriyor, mesaj. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Benim mikrofona çıkıp burada konuşma yapmak, 

seçmenime selam göndermek, mesaj vermek gibi bir kaygım yok; ama, ülkemizin temel birta
kım sorunları var, acil birtakım sorunları var. Bakınız, oluk oluk kan akıyor; olaylar, sorunlar 
alabildiğine ağır. Ağır olmasına rağmen, bu sorunların da çözümü var, çözümsüz değil; bu 
kanı durdurmak da mümkündür, ülkenin mevcut bütün sorunlarını da aşmak mümkündür. 

BAŞKAN — Şimdi, "kam durdurmanın" Başkanın tutumuyla alakası ne?! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hemen bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Usule gelin, lütfen... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ancak, söz almaktaki ısrarımın nedeni... 
BAŞKAN — Lütfen usule gelin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarımın ısrarlarının nede

ni bu; düşüncelerini ortaya koymak istiyorlar; projelerini, çözümlerini ortaya koymak, Sayın 
y Genel Kurulumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ülkemize ve ülkemiz insanlarına katkı-
Vda bulunmak istiyorlar; bizim sıkıntımız bu. Yoksa, buraya çıkıp konuşma yapmak, bunlar 

çok sıradan ve önemli olmayan olaylardır. 
Demokrasiyi burada işletmek zorundayız. Demokrasiyi burada işletemezsek, ne karako

lunda işletebiliriz ne ordusunda işletebiliriz ne yargısında rie sendikasında, kısacası, hiçbir ku
rum ve kuruluşta, toplumun hiçbir alanında demokrasiyi işletemeyiz. Demokrasiyi burada iş
letecek olan... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Demokrasiyle ne ilgisi var? 
MAHMUT ALINAK (Devamla)— İzninizle... 
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Bugün bana yapılan, yarın size yapılır değerli arkadaşlarım. Demokrasiyi hangi kurallar
la işleteceğiz; Anayasa var, İçtüzük var. Sayın Başkan ve hepimiz İçtüzüğe uymak zorundayız. 
İçtüzüğün amir hükmüne göre, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunduktan sonra müracaatlar kabul 
edilir. Görevli arkadaşlar burada; görevli arkadaşlarla 10 gün öncesinden sürekli olarak görü
şüyorum ve başvurumu yapmak istedim. Görevli arkadaşların verdiği yanıt şu idi: "Efendim 
biz başvurunuzu kabul edemeyiz; çünkü, tezkere okunduktan sonra ancak başvuruları, müra
caatları kabul edebiliriz." Haklılar; İçtüzüğün amir hükmü de bu. 

Şimdi ben insafınıza sığınıyorum sevgili arkadaşlarım... Cumhurbaşkanlığı tezkeresi oku
nuyor; okundu, nokta. Söyler misiniz bana, aynı anda -bu, ben de olabilirim, yazılı olarak 
müracaat eden öteki arkadaşlar da olabilir- bu arkadaşların, görevli arkadaşa, yani, kavasa 
bu yazılı kâğıdı verip buraya ulaştırmaları mümkün değil, fizik olarak mümkün değil, zaman 
olarak mümkün değil, mesafe olarak mümkün değil; bu demektir ki, mevcut durumda kâtip 
üye arkadaş görevini kötüye kullanmış demiyorum; ama, belki de İçtüzükten yeteri kadar ha
berdar olmadığı, bilgi sahibi olmadığı için, daha tezkere okunurken müracaatları kabul etmiş; 
nitekim, Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Mahmut Kılınç'ın başvurusu da bu şekilde değerlen
dirilmiş. Daha Önceden başvuruda bulunmuş, daha tezkere bitmeden kendisine sıra verilmiş. 
Bu da açıkça gösteriyor ki, tezkere bitmeden müracaatlar kabul edilmiş, dolayısıyla, İçtüzük 
çiğnenmiş. 

Tezkere okunur okunmaz ben yerimden kalktım ve sözlü olarak talepte bulundum; İçtü
zük bu olanağı bana veriyor. Ama, Sayın Başkan, benim söz hakkımı gasp etti; öteki arkadaş
ların da söz haklarını gasp etmiş oldu. İyi mi oldu? 

Bence kötü oldu değerli arkadaşlarım. Biz buraya çıkıp sorunlara ilişkin çözümlerimizi 
koyacaktık; yazık oldu. En önemlisi, Sayın Başkan demokrasiyi, demokratik işlevliği -affınıza 
sığınırım- bir paçavra gibi ayaklarının altına aldı demiyorum; ama, askıya aldı ve yazık oldu; 
bir diktatör gibi davrandı, bir padişah gibi davrandı. 

Kendisini protesto ediyorum ve bu nedenle de bu görüşmelere katılmıyorum ve burada 
yapılan, Sayın Başkanın Başkanlığında yapılan bu görüşmeleri de meşru olarak kabul etmiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Başkan böyle suçlanmalara, hedef gösterilmelere ve fiilen darp ve ce

bire maruz kalmaya alışkın bir Başkandır ve Sayın Başkan hakkında söylenen "demokrasiyi 
paçavra gibi ayaklar altına aldı demiyorum, ama askıya aldı" falan... 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Yalan mı? 
BAŞKAN — Şimdi, ben zatı âlinize, yalan söylediniz demeyi ne kendi üslubuma ne sizin 

taşıdığınız sıfata reva göremem; ama, yanlış söylediğinizi, biraz sonra söz sırası bana da geldi
ğinde izah edeceğim. 

Şimdi, Başkanlığın tutumu hakkında aleyhte... 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Siz meşru bir Başkan değilsiniz; sizi gayrî meşru Baş

kan ilan ediyorum! 
BAŞKAN — Sayın Alınak, çok teşekkür ederim! Zatı âlinizin gayri meşru iîan ettiği bir 

kişi olarak, ne derece gayri meşru ilan ederseniz, meşruiyetimin o derece kuvvetleneceğine ina
nıyorum! (ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve yalnız ben inanmıyorum, 
buna ve bana inananlar çok, buna ve bana inanan çok insan var. Ben size sağlıklar diliyorum... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Başkanlığın tutumunun aleyhinde Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Recep Kırış, buyurun efendim. 

Süreniz, bildiğiniz gibi, 10 dakikadır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ben de lehinde s öz istiyorum. 
İBRAHİM KUMAŞ (Ibkat) — Ben de lehinde: söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırış. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce hepimizi üzen bir tartışmaya şahit oldum. 

İnsan hakikaten böyle bir tartışmanın burada meydana gelmesini ve birbirimizi kırıcı olabile
cek sözler sarf edilmesini elbette ki, istemez; Sayın Başkanın da böyle bir şeyi istediği kanaa
tinde değilim. Ancak, burada hakikaten üzerinde durulması ve tartışılması gereken bir konu var. 

Şimdi, İçtüzüğümüze göre, "programla ilgili tezkerenin Mecliste okunmasından sonra mü
racaatlar yapılabilir ve o andan sonra yapılan müracaatlar geçerlidir" deniyor. 

O hale göre, nitekim Sayın Başkan da ifade ediyor, "bana çok yakın olduğu için, hemen 
sol tarafımda oturduğu için Sayın Kadir Ramazan Coşkun Bey, noktayı koyar koymaz, cümle 
biter bitmez uzattı" diyor. 

Peki, ben size ve Sayın Başkana soruyorum : Kadir Ramazan Coşkun Beyin öyle bir im
kânı vardı uzattı, peki Azimet Köylüoğlu Bey nasıl ikinci sırayı ondan sonra aldı? Sayın Ka
mer, Genç nasıl üçüncü sırayı aldı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben müracaat ettim, tutanaklarda var. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Affedersiniz, bu nasıl mümkün olabilir fiilen, değerli arka

daşlar? * 
Lütfen, Sayın Kamer Genç, söz atmayın. Siz zaten Sayın Başkana söz atmakta mahirsiniz!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli)— Sen kendi adına konuş... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Ama Sayın Başkan, üzülerek burada ifade ediyorum, ben 

bugüne kadar, burada Meclisi idare etmiş olan hiçbir sayın başkanımıza saygısız bir hareket 
yapmadım, nezaket dışı bir davranış yapmadım, ama burada nezaketimle gelerek Sayın Başka
nım, söz istiyorum demiş olmama rağmen, bir milletvekiline karşı -kim olursa olsun, Sayın 
Başkan da olsa, Cumhurbaşkanı da olsa- hitabı mümkün olmayan bir üslup içinde bağıramaz, 
çağıramaz, azarlayamaz. Tutumunu protesto ediyorum ve bunu nezaket dışı bir davranış ola
rak telakki ediyorum. Ben kendisine karşı böyle nezaket dışı bir şey yapmadım; yaptıysam ge
ne de özür diliyoruz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen de bağırıyorsun! 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sen de bize bağırıyorsun! 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Hayır, ben size bağırmıyorum değerli arkadaşlarım. 
YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Bağırıyorsun işte! 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben size bağırmıyorum... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Ne bağırıyorsun! Sen de konuşmasını öğren! 450 tane 

milletvekili var burada... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben hiçbirinizi muhatap alarak bağırmı

yorum. Hiçbirinize karşı bir saygısızlık yapmak, muradım yok; ama, burada ben durumu arz 
etmeye çalışıyorum, uğraşıyorum. 

Sayın Başkanım o tutumu da, belki buradaki genel tartışma içinde insan bazen boş bulu
nur olur, bilemiyorum; ama, benim kendisine karşı, zatı âlilerine karşı, önceden veya şu an 
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herhangi bir saygısızlığım yok, bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmaz. Bugüne kadar 
olduysa, özür dilerim diye ifade ediyorum; ama, Başkanın o şekilde bağırması karşısında üzül
düm, üzüntümü burada ifade ediyorum ve o davranışını da protesto ettiğimi ifade ediyorum.. 

Değerli arkadaşlar, ben şunu teklif ediyorum : Burada gereksiz tartışmaya lüzum yok. Şimdi 
mademki, burada tezkere okunduktan sonra, başkanlık, müracaatları kabul edebilir, o hale 
göre, bir taraftan oraya daha önce gönderilmiş kâğıtlar var, müracaatlar var, bir taraftan da 
nokta konur konmaz Kadir Ramazan Coşkun Beyin müracaatı var... O hale göre, sözlü müra
caatlardan önce, Başkanlığın genel kanaati, bu yazılı müracaatların dikkate alınması ve sıra-
lanmasıysa, bunlar için bir sıralama yapma zorunluluğu vardır. Çünkü, hepsi de aynı anda 
müracaat etmişler ve hepsinin müracaatı da aynı anda ulaşmış demektir. O hale göre, eğer biz 
haktan, adaletten yana olacaksak, o zaman aynı anda Başkanlığa ulaşan bu yazılı müracaatlar 
arasında -en azından- kura çekilmesi gerekir; çünkü, hangisinin birinci sırada, hangisinin ikin
ci sırada müracaat ettiğini tayin etmek mümkün değildir, hepsinin de müracaatı aynı anda gel
miştir. 

O hale göre, Sayın Başkanımızdan rica ediyorum; eğer, bu şekilde hareket edilirse, hakka, 
adalete daha uygun hareket edilmiş olur. Değilse, o zaman -daha önce olduğu gibi- Sayın Azi
met Köylüoğlu veya bir diğer değerli arkadaşımız hep aynı şekilde "ben daha önceden müra
caat ettim" diyerek, burada sıraya alınırsa, o zaman diğer arkadaşlarımıza karşı haksızlık olur. 
Bugün haksızlığa uğrayan ben veya diğer bir arkadaşımız olabilir, önemli olan hiçbir arkada-' 
şımızın haksızlığa uğramamasıdır. 

Değerli arkadaşlar bir yerde hak ve adaletle iş görülürese, hukuka uygun iş görülürse, o 
zaman kimse şikâyetçi olmaz; o zaman hiçbir arkadaşımızı ikna edememe diye bir olay da söz 
konusu olmaz. Dolayısıyla, biz burada prensipten yana, haktan yana, adaletten yana bir tu
tum sergilenmesini istiyoruz ve bu şekilde, söylediğim, teklif ettiğim tarzda hareket edilirse, 
o zaman hiçbir arkadaşın da buna itirazı olmayacağı kanaatindeyim. ^ 

Hepinizi ve Başkanlığı tekrar saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırış. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güney ve Sayın Tayan, sırasıyla davet edeceğim. 
Başkanlığın tutumunun tartışıldığı müzakerede, lehinde, Anavatan Partisi Grup Başkan-

vekili Sayın Ülkü Güney, buyurun. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın, Başkan, muhterem arkadaşlarım; biz burada, şu an 
da bir usul müzakeresi yapıyoruz ve burada Meclisimizi idare eden değerli Başkanın tutumunu 
eleştiriyoruz veyahut da müdafaa ediyoruz. Amacımız, şu anda bu; ama, hepinizin de gördü;' 
ğü gibi, daha önce kürsü önüne gelen arkadaşlarımız ve Başkanın tutumu aleyhinde konuşan 
arkadaşlarımız, kan dökülmeden tutun, demokrasinin işleyişine kadar -akıllarına ne geldiyse-

- bunları ifade ettiler. 

Bizim aslında burada tartışdığımız konu bunlar değil, bizim burada tartışdığımız konu, 
Meclisi şu anda idare eden Başkanımızın tutumudur. Evvela konunun özünü bilmemiz lazım; 
yoksa, konunun özünü bilmeden, aklımıza ne gelirse, burada, ileri geri konuşursak, biz hiçbir 
sonuca varamayız. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar bu Mecliste hükümet programlarının okunma
sında her zaman süregelmiş bir usul vardır, tik müracaatı yapan milletvekili arkadaş şahsı adı
na konuşur; bunun sayısı da 2'dir. Hepiniz biliyorsunuz, şimdiye kadar bu hep böyle olmuş
tur. tik müracaatı yapan arkadaşımız konuşmuştur, muhtelif partilerden olmuştur. Usul budur... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Öyle yapılmadı. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — içtüzüğün 105 inci maddesi şöyle diyor : "Bu görüşme için 

söz almak, yeni Bakanlar Kurulu listesine dair Cumhurbaşkanlığı yazısının Genel Kurulda okun
masından sonra mümkündür." 

Şimdi burada "efendim ben daha evvel verdim; sen daha sonra verdim" deniliyor. 
Bunun başka bir usulü var mı? Herkesin birinci sıraya gelmesi usulü var mı? Yok. "Efen

dim, kâtip üye oradan müracaat edip de nasıl birinci sırayı alırmış!.." 
Muhterem arkadaşlarım, kâtip üye milletvekili değil mi, kâtip üyenin anayasal hakkryok 

mu, kâtip üye bu konu üzerinde fikirlerini serd edemez mi? Burada bu yanlışı düzeltelim. 
Geçen hafta da aynı şey oldu, bazı milletvekilleri bunu alışkanlık haline getirdi. Biraz sı

kıştılar mı, konuşamadıkları bir konuyu, zabıtlara geçsin, kamuoyuna duyuralım diye başka 
bir çare bulmuyorlar; işte Meclisi idare eden Meclis Başkanı için tutumunuz hakkında söz isti
yorum, usul hakkında söz istiyorum" deniyor. 

tnsan söz istediği zaman, bunun bir mantığı, bunun bir gerekçesi olmalı. 
Eğer biz, bu içtüzüğü değiştirmezsek, bu her zaman olacaktır. Meclisi idare eden Meclis 

Başkanına, herhangi bir şekilde buradan -hatta çok üzülerek söylüyorum- söylenmemesi icap 
eden -burada söylemekten de haya ettiğim- cümleleri sarf etmeyi o arkadaşlarıma kesinlikle 
yakıştırmıyorum ve hem Yüce Meclise hem de Sayın Meclis Başkanımıza söylenen bu çirkin 
lafları da, hepinizin huzurunda reddediyorum ye Grubum olarak bunu kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın şu ana kadarki yönetimi, -her zaman olduğu gibi-
tçtüzüğe, Anayasamıza uygun olarak gelmiştir. Bunu, herhangi bir şekilde sunî yollarla, sunî 
yöntemlerle bozmaya kalkmayalım. Geliniz, yapılacak işe gidelim, içtüzüğümüzü değiştirelim. 
Bu, Meclisimizin gündemindedir. Diyelim ki, bu konuda 2 üyeye değil de 40 üyeye söz verelim 
veya şöyle bir sıralama yapalım. Ama burada yazılan hususlar dışında Sayın Başkanın yapaca
ğı başka hiçbir şey yoktur. Sayın Başkan doğrusunu yapmıştır, içtüzüğü uygulamıştır. Tutu
munda herhangi bir yanlışlık yoktur. Kendisini kutluyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Lehinde son konuşmayı yapmak için Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Turhan 

Tayan; buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan bir şeyi arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Kürsüye hatip davet ettim; demokrasi ise, nezaketse, haksa buna imkânım yok. 
Buyurun Sayın Tayan. 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Başkanlıkla ilgili kötü bir laf 

konuşulmuşsa bunu lütfen açıklayın. Başkanlığı inciten, Başkanlığı küçük düşüren bir konuş
ma yapılmış değildir; ne konuşacağımızı da biliyoruz. Sayın Güney'in söyledikleri doğru değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tayan. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şu anda Baş
kanın tutumu hakkında ortaya atılan iddia üzerine 45 dakikadır müzakere devam ediyor. 

Sayın Başkan, başlangıçta kararını ifade etmiştir. Sayın Başkanın tutumu üzerinde tartışı
lacak, şüphe edilecek bir taraf yoktur. Esasen bugün Genel Kurulda Olağanüstü Hal tezkeresi 
okunacak, müzakere edilecek ve oylanacaktır. Ben bunları bu müzakerelerin, bu konudaki ça
lışmaların âdeta engellenmesi hususundaki gayretler olarak görüyorum. O bakımdan, Sayın 
Başkanın tutumunu yerinde görüyor, vakit israfına meydan vermemek ve önümüzde duran önem
li konuyu görüşebilmek için Sayın Başkandan, lütfen, bir an evvel görüşmelere geçilmesi husu
sunu istirham ediyorum, rica ediyorum ve tutumunu tasvip ediyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Sayın milletvekilleri, usul müzakeresi tamamlanmıştır. 

Başkanlık olarak Yüce Meclise beslediğimiz mutlak saygının tabiî gereği hakemliğinize baş
vuruyorum ve Başkanlığın tutumunun usule uygun olup olmadığını oylarınıza sunuyorum : 
Başkanlığın tutumunu usule uygun bulanlar işaret buyursunlar... Bulmayanlar... Başkanlığın 
tutumunda bir usulsüzlük olmadığı Genel Kurul kararıyla belirlenmiştir. Teşekkür ederim. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/839) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/179) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ilişkin Sağlık Bakanına, 11.6.1993 tarihinde yöneltmiş oldu
ğum sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

BAŞKAN -r- önerge geri verilmiştir. 

3. — On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1000) . 

BAŞKAN — On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına 
dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.3.1993 tarihli, 225 ve 226 sayılı Kararları uyarınca Bat

man, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde de
vam etmekte olan olağanüstü halin, 19.7.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört 
ay süreyle uzatılması, Bakanlar Kurulunca 21.6.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını (Saygılarımla arz ederim. 
Erdal tnönü 
Başbakan V. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde İçtüzüğün 73 üncü mad-
. desi uyarınca görüşme açacağım. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra tezkereyi oylarınıza 
sunacağım. 

Gruplara, Hükümete ve şahısları adına iki sayın milletvekiline söz vereceğim. Gruplar ve 
Hükümet için konuşma süreleri 20'şeıv şahıslar için 10'ar dakika olacaktır. 

Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmalarda birinci sırada Re
fah Partisi Grup Başkanvekili ve Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü, konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; olağanüstü halin dört ay süreyle tekrar uzatılması konusunda Refah Partisi Gru
bumuz adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk affedersiniz... 
Bu görüşmelerde Hükümeti temsil edecek sayın üye yerini alsın. 
Hükümet yerini almıştır. 
Devam buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sözlerime başlarken, değerli mil

letvekili arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra şunu ifade etmek istiyorum: DYP-
SHP Koalisyonu kurulmadan önce, seçimlerden sonra, olağanüstü halin süresinin uzatılması 
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine bir tezkere geldi. Biz o gün, tamamen değişik, yeni 
bir hükümetin kurulacak olması münasebetiyle, bu Hükümete bir imkân tanımak; bu Hükü
metin olağanüstü hal konusunda devamlı olarak Meclisten talepte bulunması yerine, bazı ted
birler alarak, bu meseleyi halletmesine imkân vermek halamından, olağanüstü halin uzatılma
sı talebine müspet oy verdik. 

Hepinizin yakînen bildiği gibi, olağanüstü haller, devamlı haller değildir; geçici hallerdir. 
Zaten "olağanüstü" tabirinin ifade ettiği anlam da budur. Geçici olarak bir olağanüstü hal 
uygulaması başlatılır, bu geçici durumda, olağan dışı durumda iktidarlar gerekli tedbirleri alırlar. 
Bildiğiniz gibi, bu 4 aylık süreyle geliyor; bu 4 ay içerisinde bu tedbirler gerçekleştirildikten 
sonra bir kere daha olağanüstü bir şekilde, olağan dışı bir şekilde bir tatbikata lüzum kalma
dan idare, kendi kendine alacağı tedbirleri alarak yürütmüş olur. 

Ancak, ifade edeyim ki, maalesef Doğru Yol Partisi-SHP İktidarının iki yıla yaklaşan bu 
döneminde, bu olağan dışı hal, bu olağanın ötesinde yürütülen hal, hiçbir şekilde değişmeden 
devam edegeldi, bugün de yeni bir taleple karşı karşıya bulunuyoruz. Bu talep Hükümet tara
fından âdeta bir otomatik düğmeye basma şekline dönüştürüldü; 4 ay bitiyor, 4 ayın sonunda 
bir talep daha geliyor. Meclis bize göre âdeta hiçe sayılıyor, Mecliste yapılan bütün bu konuş
malardan, ortaya konulan fikirlerden kesinlikle en ufak bir şekilde yararlanma düşünülmüyor; 
çoğunluk var, otomatik olarak 4 ay sonra bir daha gelsin... 

Şimdi size bir şey söyleyeceğim; 4 ay sonra bir kere daha gelecek, ondan sonraki 4 ayda 
bir kere daha gelecek... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Gelmeyecek. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşları

mın "bir kere daha gelmeyecek" sözünün tekzibini bizzat geçen dönemin İçişleri Bakanı yapı
yor; İsmet Sezgin "olağanüstü hal kalkacak" diye beyanda bulunuyor. 
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Mecliste biz bunları dinledik. Değerli arkadaşlarım, bunları dinlemedik mi? Dinledik; "bir 
dahaki sefer gelmeyecek" sözlerini çok dinledik, çok değerli bir bakan arkadaşımız da burada 
bunu tekrar etti; ama, ertesi sefer, ertesi 4 ayda bir kere daha geldi, tki seneye yaklaşan bir 
süredir devamlı olarak geliyor; "bundan sonra gelmeyecek" diyorlar ya, canı yürekten bu söz
lerine takdirlerimi ifade ediyorum; ama samimi olarak inanmıyorum; burada, bir kere daha 
geleceği hakkındaki endişemi ifade ediyorum. 

Burada değerlendirme yapmadan önce, çok değerli arkadaşlarıma, "olağanüstü hal ne 
getiriyor" onu açıklamak istiyorum. 

Geçmiş dönemde (Anavatan Partisi İktidarı döneminde) olağanüstü hal devam etti, on
dan sonraki Doğru Yol Partisi - SHP İktidarı döneminde iki yıla yaklaşan bir süredir devam 
ediyor. Birçok arkadaşlarımız -elbette konunun uzmanı değiller- olağanüstü halle, terörle mü
cadelede birtakım imkânların elde edileceğine inanıyorlar; öyle zannediyorum. 

Ben şimdi size, Olağanüstü Hal Kanununun ne getirdiğini kısaca burada ifade edeceğim, 
ondan sonra da bir değerlendirme yapacağım. 

İki türlü olağanüstü hal var; bunlardan bir tanesi sağlık durumuyla ilgili; salgın hastalık 
vesaire olursa ve ağır ekonomik bunalımlar olursa bunlarla ilgili olağanüstü haller var. Asıl 
konumuz şiddet olaylarıyla ilgili olan olağanüstü haldir. 

Şimdi, bu kanunun, "Tedbirler" bölümünün 11 inci maddesinde, şiddet hareketlerinde 
alınacak tedbirlerle ilgili olarak (a) harfinden (p) harfine kadar sıralanmış olan bu tedbirlerin 
ne olduğunu kısa kısa ifade etmek istiyorum. 

Birincisi, sokağa çıkma yasağı ve sınırlama getirme : Kimin için gelir bu sınırlama? Siz, 
olağanüstü hali ilan ediyorsunuz; terörist sokağa çıkmıyor mu?.. Tamamen teröristin dışında... 
Kim sokağa çıkmıyor? Masum vatandaş sokağa çıkmıyor. Kim buna riayet ediyor? Kanunlara 
saygılı olan insanlar itaat ediyor, riayet ediyor. Yani, dağda dolaşan terörist, şu kanunu, şu ola
ğanüstü hali siz burada çıkardınız diye evine mi giriyor, sokağa çıkmıyor mu, dağa çıkmıyor 
mu gece? Yok... Kim çıkmıyor? Masum vatandaş kanunlara saygılı vatandaş... Onun bir hakkı 
elinden alınıyor. Zâten terörist bunu dinlemiyor bile, bu olağanüstü hal olsun olmasın, terö
rist, bildiğini yapıyor; ama, kanunlara saygılı olanlar, bu yasaklamayla bu temel haklarından 
mahrum oluyorlar; peki. 

Ayrıca, belirli yerlerde ve belirli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araç
ların seyrini yasaklıyorsunuz. Kimin için bu yasaklar? Terörist için mi? Hayır. Bunu, hepimiz 
biliyoruz, bilmeyen bir arkadaşımız var mı?.. Gerçi burada Sayın Başbakan yok; ama, Başba
kan Yardımcısı çok değerli İnönü, beni dinliyor. Sayın İnönü Başbakan Yardımcısı olarak diye
bilir mi ki, biz, bu olağanüstü hal tedbirini aldığımız zaman bu anarşistler bunlara uyuyor? 
Hayır, diyemez. Zaten anarşist uymuyor buna. 

öyleyse, ortaya koyduğumuz düzenleme, anarşiste yönelik bir hüküm getirmiyor, doğru
dan doğruya sade vatandaşa, doğrudan doğruya kanunlara saygılı vatandaşa müeyyide getiri
yor ve bunu tatbik ediyoruz; işte bu da haksızlık oluyor. 

Ayrıca, üstünü, araçlarını, eşyalarını arama imkânı getiriyor. 
Değerli arkadaşlarım, bütün arkadaşlarıma çok samimi olarak sesleniyorum : Ankara'

da, istanbul'da, büyük şehirlerde asayiş ekipleri bütün bunları yapmıyor mu? Hepsini yapı
yor; üstünü de arıyor, aracını da arıyor, durduruyor da... Peki, öyleyse, bununla yine biz bir 
imkân elde etmiş değiliz. İl İdaresi ICanununa göre, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre 
bunları Ankara'da tatbik ediyor muyuz, etmiyor muyuz?.. 
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Değerli İçişleri Bakanımız yeni göreve başladı; Emniyet Genel Müdürü arkadaşımız da 
ona birtakım şeyler anlatıyor; ama, Emniyet Genel Müdürü arkadaşımız biliyor ki, Ankara'da 
biz bunu tatbik ediyoruz, İstanbul'da tatbik ediyoruz; emniyet üstünü de arıyor, aracı da dur
duruyor ye eğer suç bulursa, suç eşyası, patlayıcı madde bulursa, el de koyuyor, hakkında iş
lem de yapıyor. Bununla da anarşiste, teröriste olağanüstü halle ilgili etkili bir y aptırım getire
miyoruz. 

Kimlik belgesi taşıma mecburiyeti... Şimdi, kimlik belgesi taşıma mecburiyeti var mı, yok 
mu? Ankara'da var mı, yok mu? Asayiş ekipleri, kimlik gösteremeyen insanları alıp da nezare
te götürüyor mu, götürmüyor mu? Götürüyor, ben de şahidim, siz de şahitsiniz, götürüyor, 
kimliğini ispat edemezse nezarette kalıyor; ancak, kimliğini ispat ettikten sonra çıkabiliyor. Anar-
şistse de öyle, masum vatandaşsa da öyle... Peki, ilave ne getiriyor? Hiçbir şey getirmiyor. 

Ayrıca, yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür vesaire gibi matbuatı toplatma hakkı... Şimdi 
de var. Yani bunları, gazeteyi toplatacaksınız da, dağlardaki teröristler aşağıya mı inecek?!. 
Ne yapıyoruz bilmeden? Buradaki birçok arkadaşlarım, samimi olarak, inançları öyle olduğu 
için, iyi niyetle, bunların lehine oy verirsek, zannediyorlar ki, anarşistlerle mücadelede, terö
rizmle mücadelede birtakım imkânlar elde edilir. Hayır, bir imkân elde edilmiyor, tşte kanunu 
size birer birer okuyorum, 

Ayrıca, hassasiyet taşıyan, kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iç gü
venliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak ve bunların artırılmasını istemek 
hakkı veriyor. Şimdi, bütün bankalarda bu var mı yok mu? Var. Ayrıca, bizzat KİT'lerin ken
dilerinde, mesela Batman'daki TPAO tesislerinde bu koruma var mı yok mu? Var. Peki siz neyi 
ilave getiriyorsunuz; lütfen bana söyler misiniz? Aynı şeyler yapılıyor, aynı imkânlar var; bun
lar zaten oralarda var. Yani, sıkıyönetimden bir derece geride olan olağanüstü hal ilan edilme
se, bu korumaları biz aldırmıyor muyuz? Bunun yetkileri yok mu? Hepsi var. 

Aynı şekilde, "... her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek; gerektiğinde 
durdurmak veya saklamak hakkı..." deniyor. Herhalde çok önemli bir imkân getiriliyor. Biz 
bu sahne oyunlarım denetlediğimiz için asayişi önlüyoruz(l) Bunlar zaten bu bölgelerde söz 
konusu değildir. 

Ayrıca, "... ruhsatlı da olsa, her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini 
yasaklamak" diyor, içişleri Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, "ruhsatlı da 
olsa" sözünü açıklamak istiyorum. Siz ruhsatlı silahınızı şu anda Ankara'dan -milletvekili do
kunulmazlığı ayrı bir şey, kendinizi milletvekili olarak değil, vatandaş olarak gördüğünüzde 
size söylüyorum- arabanızın gözüne koyarak istanbul'a götüremezsiniz. Bunun için emniyet 
teşkilatına müracaat edeceksiniz, izin alacaksınız, yazılı belge alacaksınız. 

İLHAN KAYA (izmir) — Taşıma mı diyorsunuz?... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayır. 
Siz, ayrıca bulundurma ruhsatınızı ve merminizi alıp da Ankara'dan İstanbul'a götüre

mezsiniz. Silahınız ruhsatlı olduğu halde, emniyete müracaat edeceksiniz özel izin alacaksınız, 
o izne göre bu işlemi yapabileceksiniz. Bunu yapmadığınızda, yakalanırsanız hakkınızda taki
bat açılır. 

Aynı şekilde, "... her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, 
radyoaktif maddeler, patlayıcı diğer eczalar vesaire... Bunların da götürülmesi izne bağlıdır..." 

.deniyor. Şimdi size soruyorum : istanbul'da olağanüstü hal olmadığı halde bu maddeleri Bo
ğaz Köprüsünden geçirebilir misiniz? tşte, ortada çok açık, çok net tatbikatlar var. Yazıyor orada : 
"Boğaz Köprüsünden patlayıcı madde geçmez, kimyasal madde geçmez..." Neye dayanıyor-
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sunuz? Orada olağanüstü hal olduğu için mi bunu yapıyorsunuz? Hayır; bu düzenlemeler za
ten var da onun için. Yani, bunları getirmekle ilave bir şey kazandırmıyorsunuz, 

Aynı şekilde, kamu düzeni ve kamu düzenini bozabileceği kanısı uyandıran kişi ve toplu
lukların bölgeye girişini yasaklamak imkânı getiriliyor, bölge dışına çıkarmak hakkı getirili
yor. Peki, buna anarşistler mi uyuyor? Bunlarla, bir anarşisti bu bölgeden çıkardınız mı? Bir 
söyleyin, gelin buraya da "Bununla bu anarşistleri buradan çıkardık" deyin hadi. öyle bir şey 
yok. Zaten oralarda, dağlarda anarşist kaynıyor. 

Yani, bunlarla şunu demek istiyorum : Kanunlara saygılı vatandaşlar, olağan olmayan bir 
rejimle idare edilmek mecburiyetinde bırakılıyor. Peki, bu ne getiriyor insanımıza?.. Onbeş yıl
dır bu tatbikat devam ediyor değerli arkadaşlarım. Bir olağanüstü hal onbeş yıl devam etmez. 
Bunu kabul etmek mümkün değildir. Buna destek olmak mümkün değildir. Bir olağanüstü 
hal onbeş yıl devam etmez, bunun çözümünün bulunması gerekir, çözümü bulunabilir. Bunun ç; 
çözümünün bulunması yerine, kolayını bulmuşuz : Olağanüstü hal ilan edilsin. Olağanüstü 
hal ilan edilince, bir nevi iktidarlar siyasî sorumluluktan da kendilerini kurtarıyorlar. Tam ol
mamakla birlikte, bir ölçüde yarı yarıya, bu iş orduya ihale ediliyor : "İşte ordu var, ordu da 
bu işi yapmak için çalışıyor" deniliyor ve böylece iktidarların siyasî sorumluluğu yarı yarıya, 
belki de daha fazla ortadan kaldırılmış gibi bir hava veriliyor. Elde edilmek istenen şey de budur. 

Bunlarla bir memleketin devamlı idaresi mümkün değildir. Burada yaşayan insanlar, on
beş yıldır bölgede olağanüstü halin kısıtlayıcı, temel insan haklarını ortadan kaldırıcı tatbika
tıyla karşı karşıya bulunuyorlar. DYP-SHP Hükümeti hangi imkânı hazırladı, bu uygulamayı 
ne zaman kaldıracak ve böyle bir hazırlık var mı, belli değil? 

Bunun yanı sıra, iki yılda ne hazırlanmış? Ortada yok. Sözlerle bu işleri yürütmek müm
kün değildir, bu işi ciddiye almak mümkün değildir/Protokollerde ve programlarda neyin ne 
zaman yapılacağı yazılmadığı ve ifade edilmediği için de, bu olağanüstü hal ile istenilen yetki
nin nasıl kullanılacağı hiçbir zaman ortaya konulamadı ve gene dört ayların başında bu talep
ler olduğu zaman hiçbir şekilde tatmin edici tarzda ortaya konulmadı. 

Bölgede insan hakları ortadan kaldırılmış durumdadır. Görevlilerden bir kısmı; çok azda 
olsa bir kısmı, bu olağanüstü hal dolayısıyla bölge insanına çeşitli tarzlarda baskı yapıyorlar. 
Çünkü, bu konu için yetiştirilmiş değiller. 

Olağanüstü hal, bölgede huzur getirmiyor, bölgenin huzursuzluğuna sebep oluyor. Nite
kim, onbeş yıldır bu artan huzursuzluğun da başka türlü izahı mümkün değildir. 

Bilhassa SHP'li arkadaşlarıma hitap ediyorum, iyi niyetleriyle meseleyi çözmek arzusun
da olabilirler; ama, bölgede iktidarın tatbikatı, insanları ikiye ayırıyor; devletten yana olanlar 
ve devlete karşı olanlar!.. . ' 

Halk böyle ayrılmaz. 

Anarşist, terörist, elbette, devletin bütün gücüyle, kendisiyle mücadele edeceği illegal bir 
topluluktur, ferttir vesairedir; ama, şu anda bölgedeki tatbikatta korucu sistemiyle birlikte du
rum farklılaşmıştır. Gittiğimiz yerlerde dinlediğim şeyleri anlatıyorum sizlere; "bu köy devlet
ten yanadır, buralardan korucular çıkar; bunlar da devletten yana değillerdir..." durumu yara
tılarak, onlar ikiye ayrılıp, birbirlerini vurur hale gelmektedirler. 

Bu tatbikat yanlıştır, bundan hiç kimseye bir fayda gelmiyor, üstelik bölgeye de bir fayda 
gelmiyor; bölgede huzursuzlukların artmasına sebep oluyor. 

Bizim arzumuz, bölge halkının insan haklarına dayalı ve bölge halkının huzursuzluğuna 
sebep olmayan tarzda otomatiğe bağlanarak Meclisten geçirilmek suretiyle, Meclisin irade-
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sini, bu konudaki taleplerini ortaya koyduklarını hiçe sayan bu tatbikatın kaldırılması yönün
dedir. öyle zannediyorum ki, bu konuda büyük bir gaflet gösteriliyor. Değerli arkadaşlarımı 
bu konuda uyanyorum. 

Bölgedeki vatandaşlarımızın ıstırabına son verilmesini istiyorsak, anarşiste karşı çok cid
dî tedbirler almak yanında, bölge insanına da mutlaka temel haklarını kullandırmalıyız. 

Sıkıyönetim, olağanüstü hale dönüşüp, onbeş yıl bir bölgede sürüyorsa, orada insan hak
larından -istersek edebiyat yaparken söyleyelim ama- bahsetmemiz mümkün değildir. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Niçin böyle oluyor.. Efendim, "niçin netice elde edilemiyor, niçin huzur elde edilemiyor?" 
konusunda size en basitini söyleyeyim : Bu İktidar -ki, yeni göreve başlayan Bakanı şu anda 
suçlamamız adil olmaz, doğru olmaz, bundan sonra bu işi yapacak- iki seneye yaklaşan 
dönemde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, iki dakikada tamamlamanızı rica ediyorum. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bir dakika da Sayın Bakanı bekledik; ama, takdi

rinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Efendim, dikkate aldım onu. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu iktidar, bırakın böyle 

büyük şeyleri, bir başörtüsünün hakkından gelememiştir, nasıl anarşiyi önleyecek?!. (RP sıra
larından alkışlar) 

Hacettepe Üniversitesinde Gıda Mühendisliği Bölümünde okuyan bir hanım kız, okulu
nun birincisi olmuş, birincilikle bitirmiş; ama -bu hanım kız, birinci olmuş, başı da örtülüymüş-
tören yapılıyor, Dekan, Rektör, bu kızın birinciliğini ilan etmiyor -ki, üç gün Önce olan tören
den bahsediyorum- diplomasını vermiyor, okuyor ve en sonunda kendisinin diplomasını ver
meden töreni kapatıyor. ; 

Siz, bu tatbikatı böyle yaparsanız, bölgedeki insan da gelir, "sen bu devletin nesine sahip 
oluyorsun, senin inançlarınla harp ediyor" derse, bu istismarı kendi elinizle ona vermiş olmaz 
mısınız? Bunu yapıyorsunuz. Bunu düzeltmek gerekmez mi? Düzeltemiyorsunuz; düzeltme-
dikten başka da, düzeltme yönünde en ufak şekilde gayret de göstermiyorsunuz. Kolayını bul
muşsunuz, dört ayda bir Meclise geleceksiniz, Meclisten olağanüstü halin uzatılmasını isteye
ceksiniz. Meclisteki değerli arkadaşlarım da size, -vicdanlarındaki değerlendirmelerinin nasıl 
olduğunu bilmiyorum ama- siz talep ettiğiniz için oy verecekler ve bunlar böylece devam edip 
gidecek. Bu yanlış bir şeydir. Bunu mutlaka önlemek gereği vardır; önlemenin de yolu, bölge
deki insanların temel insan haklarını kullanabileceği bir düzenlemeyi oraya getirmektir. , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Sayın Başkan, demek ki, bir dakikayı dikkate almamışsınız. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben sizden hiçbir şeyi esirgemem, helal olsun; ama, 

siz bir söz birliği etseniz de, biz de mahcup olmasak! Söz veriyorum, aşağıdan pusulalar geli
yor, aşacak taşacak diye... ' 

Açıyorum ben; dakika da koymuyorum, buyurun. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanın bu âlicenap davranışına karşı, onu 

hiçbir şekilde üzmemek, sıkıntıya sokmamak için, cümlemi bağlıyorum. 
Bu işin önlenmesi için, önce bölge insanına olduğu gibi, bütün insanımıza, onların inanç

larına saygı gösterecek bir tatbikatı göstermek, oradaki birliğimizin, bet-aberliğimizin de islam 
kardeşliğinden olduğu şuuruyla bölgeye yaklaşmak gerek. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Asiltürk. Bir asil Türk'e bu zarafet yakışıyor. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
10 ilimizde olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına dair Hükümet tezkeresi hakkında 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Saygılarımı suna
rak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin bir kanadının, beşinci defa "son defa oy 
veriyoruz" diyerek ilan ettiği vu huzurumuza getirdiği bu tezkere, evvela, anlamadığımız bir 
acelecilikle getirilmiştir. 

Bu aceleciliği arz etmek istiyorum : Tezkere 22 Haziranda Meclise geldiği zaman, olağa
nüstü halin bitmesine daha 27 gün, yani bir aya yakın bir zaman vardı. Oysa, bir aya yakın 
bir zaman, belki de olağanüstü halin kaldırılması yönünde, bazı kanunların çıkarılması, bazı 
tedbirlerin alınması için yeterli bir süre olarak dahi düşünülebilirdi. Ayrıca, bu tezkere, yeni 
gelen Başbakan adayı tarafından, "olağanüstü hali kaldıracağım" açıklamasının yapıldığı gün, 
istifa etmiş Hükümet tarafından Meclise getirilmiş bir tezkeredir. 

Bu bakımdan, şeklen karşı olduğumuzu, muhatabımızın, en azından yeni Başbakan ol
ması gerektiğini söylemek istiyorum. 

Gerçi, bugün burada yöneltilecek eleştirileri, yapılacak teklifleri, söylenecek fikirleri din
leme ihtiyacı dahi duymadan, şöyle bir gelip, bakıp geçen Sayın yeni Başbakanımızın, bu tez
kerenin altında imzasının olmasını beklerdik. 

Bu itibarla, Koalisyon ortaklarından, bu görüşmenin, güvenoylamasından sonra yapılmasını 
talep ettik, maalesef, olumlu bir cevap alamadık. Gerçi, bugün, Bakanlar Kurulu listesinin oku
nuşu sırasında seyrettiğimiz manzara, bize bir yerde bunun sebebini açıklamış oldu. 

Sayın milletvekilleri, 17.3.1992 tarihinde, yani bundan yaklaşık onbeş ay evvel, olağanüs
tü halin uzatılması görüşmeleri sırasında, Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in, Yüce Meclise 
hitaben yaptığı konuşmada, üzerinde durduğu birkaç hususu okuyup, bugünkü gelinen nok
tayla mukayase ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başbakan, konuşmasının bir yerinde, "petrol de dahil olmak üzere, sınır ticaretine 
yeni kolaylıklar getirilecektir. 

Kapalı okullar açılacaktır; 700 küsur tane kapalı okulumuz vardır; bunlar açılacaktır. 
Doktor, ebe, hemşire ihtiyaçları tamamlanacaktır; hepsi yerine getirilecektir. 
Faili meçhul cinayetlerin hepsinin failleri bulunacaktır; buna gayret edilecektir. 
Olağanüstü hal durumu ve buna bağlı olarak yürürlükteki kanunlar, kararnameler 

kaldırılacaktır" buyurmuştur. 

Sayın milletvekilleri, onbeş ay evvel olağanüstü halin kaldırılmasını vaat eden bu Koalis
yon Hükümeti, bugün hangi noktaya gelmiştir? Sayın Başbakanın onbeş ay evvel kapalı dediği 
700 tane okul sayısı bugün 1 274'e çıkmıştır. Sayın Demirel'in, onbeş ay evvel, olağanüstü ha
lin devam etmesine gerekçe gösterdiği, "bakınız, okullarda eğitim yapılmıyor, 700 tane okul 
kapalıdır" dediği olağanüstü hal bölgesindeki kapalı okul sayısı bugün 1 274'e çıkmıştır. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Okullar tatilde!.. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Okullar tatil oldu, gözünüz aydın! Dolayısıyla, kapalısı açığı 
bitti!.. 

Sayın Başbakanın onbeş ay evvel, "17 tane faili meçhul cinayet vardır, en kısa zamanda 
bunların failleri bulunacaktır" dediği faili meçhul cinayet sayışı bugün Türkiye'de 744'e çıkmıştır. 

Dikkatinizi çekerim, onbeş ay evvel "17 tane faili meçhul cinayet vardır, bunların failleri-
ni bulacağız ve olağanüstü hali kaldıracağız" diyen Koalisyon Hükümetinin, ondokuzuncu ayın
da geldiği nokta, faili meçhul cinayet sayısı 744. -

"Petrol de dahil, her türlü sınır ticaretine yeni kolaylıklar getireceğiz" denilen bölgede, 
bugün sınır ticareti dahil "olmak üzere bütün ekonomi durmuştur. 

Körfez krizinin devam etmesine rağmen günde 4 bin kamyonun Irak'a gidip geldiği Ha-
bur Kapısından bugün bu Hükümetin aldığı yanlış tedbirler sebebiyle bir tek kamyon gidip 
gelmemektedir. > , 

Bölgede bütün devlet yatırımları durmuştur; bölgede güvenlik sebebiyle özel sektör yatı̂  
rımları durmuştur, teşvikler durmuştur. 

Kalkınma Bankasının, turizm yatırımcılarına verdiği 50 milyar liralık, 100 milyar liralık 
krediler takibe uğramazken, -doğrudur belki*p da- bölgedeki 50 milyon liralık tavuk çiftlikleri, 
besi çiftlikleri icraya verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü hal bölgesinde ve bütün Türkiye'de, bu Hükümetin za
man zaman övündüğü gibi, vatandaşı kandırdığı gibi, bir ileri gidiş, bir iyileşme yoktur. Her
halde bunun en kolay ispatı veya bu işi en kolay aydınlatacak hadise, rakamlardır. Bakınız, 

"Türkiye'de terör olaylarında Anavatan dönemindeki son 8 yılda toplam 1 332 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir. 20 Ekim seçimlerinde Anavatan İktidarlarına yöneltilen en büyük eleş
tiri budur. 1 332 vatandaşımız ve 1 076 güvenlik görevlimiz, korucu, polis ve askerimiz hayatı
nı kaybetmiştir. Bu Hükümet döneminde, 19 ayda, bu son 8 yılın toplamından biraz fazla va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir. Nasıl düzelmiş? Terörün üzerine nasıl gidilmiş?.. Yalnız 
24 Mayıs ile 24 Haziran arasında, yani son bir ayda 70 polis ve askerimiz şehit olmuştur, 72 
vatandaşımız da son bir ayda ölmüştür. Ortalama günde 2 kişiyi geçmiştir hem şehit olan gü
venlik güçlerimizin hem vatandaşlarımızın sayıları. 

Bu Hükümet, terörün üzerine nasıl gitmiştir? Cudi Dağında hapsedilen PKK bölücü te
rör örgütü, bugün Mersin'de, Antalya'da eylem yapmaktadır!.. 

Sayın milletvekilleri, "topluiğne başı kadar güvenliği olmayan bir yer, devletin güvenliği 
sağlayamayacağı yer olmayacaktır" diye vaat edilen Türkiye'nin geldiği noktaya bir bakalım : 
Muş'dan hiçbir vilayetimize gidilememektedir. Diyarbakır'dan hiçbir vilayetimize, öğleden sonra 
gidememektesiniz. Daha, yakın günlerde doğuya giden bir milletvekili arkadaşımıza, koruma
sı olan bir milletvekili arkadaşımıza, "Erzurum'dan Kars'a gidemezsiniz, size güvenlik sağla
yamayız; ancak, imzanızı alırsak, sizi göndeririz" denmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 15 feün evvel Tunceli'de öldürülen bir Ziraat Bankası müdürü ve bir 
gümrük memurunun -Trabzonlu- cesetleri iki gün Tunceli Devlet Hastanesinde kalmış ve Tun
celi'de vali, "Ben size bu cenazeleri veremem, güvenliğinizi sağlayamam; ancak, kendi isteği
nizle yola çıktığınıza dair yazılı bir kağıt verirseniz, o zaman cenazelerinizi götürebilirsiniz" 
demiştir. Bitlis Valisi il müdürlerine yazı yazmıştır; "kırsal bölgeye eleman göndermeyin, araç, 
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gereç göndermeyin, güvenlik sağlayamayız" demiştir; Köyhizmetleri Müdürlüğüne yazmıştır, 
Bayındırlık Müdürlüğüne yazmıştır, Sağlık Müdürlüğüne aynı şekilde yazı yazmıştır. 

Sayın milletvekilleri, topluiğne başı kadar dediğiniz yer, 19 aylık Koalisyon Hükümetiniz 
döneminde Türkiye'nin üçte birini geçmiştir, 350 bin kilometrekare olmuştur. 

Bölgede işsizlik alabildiğine büyümüştür; çünkü, yatırımlar durmuştur. 
Olağanüstü hale tahsis edilen kadrolar, partizanlık sebebiyle, vatandaşları devlete düşman 

edecek bir şekilde dağıtılmıştır. 
Sınır ticareti durmuştur, özel yatırımlar durmuştur, devlet yatırımları azalmıştır, işsizlik 

alabildiğine büyümüştür. 
Terör olaylarıyla ilgili dış destek hiçbir şekilde önlenememiştir. Bildiğiniz gibi, terör olay

larının en önemli sebeplerinden birisi, dış destektir. 
Bakınız, bu Hükümetin Sayın İçişleri Bakanı iki kere Suriye'ye gitti -Koalisyonun eski dö

nem İçişleri Bakanı- bir kere Suriye'den bize geldiler, bir kerede, o zamanki Sayın Başbakan 
gitti. Her defasında verilen cevap; "en kısa zamanda Suriye Apo'yu Suriye'den çıkaracaktır." 
Ama, Apo, her defasında Suriye'nin başkentinde basın toplantıları yapmıştır! Anavatan döne
minde birbirleriyle savaşan Irak ve İran ile, Türkiye dost geçinmiş; onlardan bir düşmanlık 
görmediği halde, bu Hükümet döneminde maalesef hem İran hem Irak hem Suriye, terörün 
en büyük destekçisi olmuşlardır ve hatta şimdi Almanya ve tsviçrede olmuşlardır. Yani, teröre 
dış destek hiçbir şekilde durdurulamamıştır. Teröre yapılan dış yardım engelenememiştir, dış 
politikalarda aciz kalınmıştır.- • 

Sayın milletvekilleri, bakınız, hangi tedbiri alırsanız alın, ne yaparsanız yapın, terörü bir 
günde durdurmanız mümkün değildir, terör devam edecektir; ama, devlet de, hükümetler de, 
terörle mücadeleye devam etmek zorundadırlar ve bunun için de sürekli yeni tedbirler almak 
zorundasınız. • 

Şimdi, bu Hükümet, 19 ayda, terörle ilgili olarak, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili tek
liften başka ne getirmiştir? Hangi tedbiri getirmiştir, hangi kanunu getirmiştir? Hangi malze
meyi, teçhizatı satın almıştır, hangi parayı istemiştir, ne getirmiştir? Hukukî tedbir mi getir
miştir, ekonomik tedbir mi getirmiştir?.. 

Bakınız, size, Anavatan döneminde yapılanları sıralamak istiyorum : 
Olağanüstü hal, koruculuk sistemi, özel tim, uzman askerlik, asayiş bölge komutanlığı; 

bunların hepsi, olağanüstü hal bölgesinde veya güneydoğuda teröre karşı tedbirler olarak geti
rilmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bölge valiliği... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Devam edeceğim. 
Biz olsaydık, bugüne kadar koruculuk sisteminde mutlaka tadilat, düzenleme, yapardık. 

Koruculuk sisteminin, vaktiyle gelindiği şekliyle, çok faydası olmasına rağmen, bazı mahzur
ları çıkmıştır. "Koruculuğu kaldıracağım" diyen bu Hükümet, bugüne kadar ne düzeltmiş ne 
değiştirmiş ne kaldırmış ne de bir şey yapmıştır. 

Biz olsaydık, bugüne kadar, olağanüstü hali belki de kaldırmış olacaktık; çünkü, biz, ola
ğanüstü hale, sıkıyönetimden geçmiştik ve olağanüstü halin kalkması için, sürekli tedbirler alı
yorduk. Bakınız, 141, 142, 163'ü bunun için kaldırdık, Terör Yasasını bunun için kaldırdık, 
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2932'yi bunun için kaldırdık, Pişmanlık Yasasını bunun için çıkardık. Yani, her devirde sürekli 
olarak takip ederek, olağanüstü halin kaldırılması için, terörün önlenmesi için neler yapılması 
gerekiyorsa, o gün için yapmaya çalıştık. Güvenlik görevlilerimize uçakları, helikopterleri, si-
korsky'leri, kobra'lan, gece dürbünlerini, zırhlı araçları, panzerleri, modern silahları, telsizle
ri bunun için aldık. 

Söyler misiniz, bu Hükümetin bunlara ilave ettiği bir şey var mı? Satın aldığınız bir heli
kopter, bir tabanca var mı? Verdiğiniz yeni bir şey var mı? Var mı? (DYP sıralarından, "ayıp, 
ayıp" sesleri) "Ayıp" demekle olmuyor; var mı?.. 

Şırnak'ı, Batman'ı il yaptık. Güneydoğuda parlayan bir yıldız olan Batman, bugün sön
mek üzeredir. Şırnak'ın, 18 binden 45 bine çıkan nüfusu, tekrar 18 bine inmiştir; köy haline 
dönmüştür. 

Güneydoğuda memurların daha iyi çalışması için, onları teşvik etmek için daha fazla ma
aş -iki misli- olağanüstü hal tazminatını biz getirdik. Belediyelere yüzde 50 fâzla para verilmesi 
işini biz getirdik. Kalkınmada öncelikli yöreler düzenlemesini biz yaptık. Söyler misiniz, bun
lara ne ilave yaptınız? Olağanüstü halin kalkması için yeni olarak ne getirdiniz? 

Elektrik, telefon ve radyo-televizyon yayınlarıyla ilgili altyapılar çok kısa sürede burada 
hazırlanmıştır, yapılmıştır. GAP Projesi hızlandırılmıştır, teşvikler artırılmıştır, sınır ticareti 
konmuştur, GAP Televizyonu kurulmuştur; bütün bunlar, bu bölgede terörü önlemek için ya
pılmıştır. Söyler misiniz, 19 ayda bunlara ne ilave edilmiştir? Hangi kanun, hangi yönetmelik, 
hangi ekonomik tedbir getirilmiştir; ne yapılmıştır? 

tşte geldiğiniz nokta : Cudi Dağındaki terör, bugün Antalya'ya sıçramıştır. Bugün, terö
rün en fazla yoğun olduğu, operasyonların en fazla olduğu bölge, olağanüstü hal bölgesinin 
dışındadır; şimdi, olağanüstü hali uzatıp da ne yapacaksınız? 

Bakınız, bundan evvelki uzatmada, Elazığ'dan olağanüstü hali kaldırdınız; ama, 33 eri
miz Elazığ'da şehit oldu... 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet, maalesef, güneydoğu sorununu, olağanüstü hal böl
gesindeki asayiş sorununu kendi sorunu olarak görmemiştir; askerin sorunu, polisin sorunu 
olarak görmüştür; asıl yanlış da buradadır. Bu Hükümet, katiyen kendi sorunu olarak görme
miştir. 33 erimiz şehit olmuş, Hükümetin, bundan, 12 saat sonra haberi olmuştur. Eğer, sivil 
idare, eğer, valileriniz, kaymakamlarınız duruma hâkimse, güvenlik güçleri onların emdindey-
se, neden 12 saat sonra haberiniz olmuştur? 

Değerli milletvekilleri, seçim bölgemde gezerken vatandaş bana soruyor; ben de Hükü
mete soruyorum : 33 erimizin şehit edilmesinde bazı kuşkular, bazı ihmal, kasıt, küsur ihti
malleri konuşulmuştur, 

Bu konuda hangi soruşturma yapılmıştır? 
Sayın Genelkurmay Başkanı, "burada kusuru olan varsa, emekli ederim" demiştir ve mil

letimiz buna son derece üzülmüştür. 
Emekli etmek ne demektir?! Bu 33 kişinin şehit olmasında kusuru ve kastı olanı emekli 

etmek ne demektir?! 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bunları basında mı okudun?! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Televizyondan dinledim; bunu, televizyondan bütün milleti

miz dinledi. 
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Değerli milletvekilleri, böyle bir şey olmaz'. Olayda kusuru ye kastı olan cezalandırılır; ama 
bu Hükümet, bu konuda hangi soruşturmayı yapmıştır? Yani, 33 erin şehit olmasında kusuru 
ve kastı olanlar hakkında ne gibi bir araştırma yapılmıştır? Buraya getirir ve söyler misiniz? 
Bu konuda bir önerge verdik, önergemiz 80 inci sıraya atıldı... Güneydoğu sizin için önemli 
değil mi?! 

Sayın milletvekilleri, şunu huzurunuzda açıkça söylüyorum : Türkiye, güneydoğu sorunu
nu halletmedikçe, büyük devlet olamaz. Bizim, bundan daha önemli bir sorunumuz yoktur. 
Türkiye, güneydoğudaki terör sorununu halletmedikçe; sadece Diyarbakır'daki insanını değil, 
Bolu'daki, İzmir'deki, Trabzon'daki vatandaşını da rahat ettiremez. Trabzon'a her ay bir ce
naze geliyor ve insanlar bunu kan davası haline getiriyor... ' 

Sayın milletvekilleri, tehlikenin boyutları.büyüktür, sizin hafife aldığınız kadar küçük de
ğildir; sizin ilgilenmediğiniz kadar, 19 ayda bir tek karar, kanun, kararname çıkarmadığınız 
kadar, Bakanlar Kurulunda görüşmediğiniz kadar hafif değildir. Türkiye'nin bundan daha büyük 
bir meselesi yoktur ve maalesef, bugünkü yaklaşımınız da yanlıştır. Sayın Başbakan Vekili, "ola
ğanüstü hal uzatılacak" diye bir yazıya imza atıyor ve yine aynı gün bir protokole de "olağa
nüstü hal kaldırılacak" diye imza atıyor!.. 

Sayın Başbakan Vekili, böyle olmaz, böyle bir yaklaşım olmaz... (ANAP sıralarından al
kışlar) Bu konu önemlidir. Bakın, Trabzon'da cenazeye gidiyorum, millet "intikam" diye ba
ğırmaya başlıyor... Bu, tehlikeli bir boyuttur. 

Bu Hükümet döneminde, milleti rahat ettiren, milleti ferahlığa kavuşturan bir tek şey, gü
venlik konusunda Anavatan Partisinin size verdiği destektir ve milletin ondan başka ümit etti
ği, beklediği hiçbir şey kalmamıştır. 

Dikkat buyurun; olay vahimdir, olay önemlidir; olay, devamlı olarak tedbir almayı, yeni 
tedbirler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Aşık, konuşmanızı 2 dakikada tamamlamanızı rica ediyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın milletvekilleri, olay önemlidir. Bu konuda başta verdiğimiz sözde yine duruyoruz. 

Bakınız, olağanüstü hali uzatmakla bunu çözeceğinizi varsayıyorsanız, yanılıyorsunuz; çün
kü, bugün, olayların çoğunluğu Kars'ta, Ağrı'da, Muş'ta, Elazığ'da meydana gelmektedir; ama, 
bu illerde olağanüstü hal uygulaması yoktur. Yani, olayların meydana geldiği bölgenin önemli 
bir bölümünde olağanüstü hal yoktur. 

"Olağanüstü hali uzatıyoruz, asker bunu çözsün, bize ne" veyahut da bazılarının yaklaş
tığı şekilde, "olağanüstü hale evet diyenler polisten yana, hayır diyenler PKK'dan yana" gibi 
bir yaklaşımla bu işin içinden çıkamazsınız. 

Devamlı olarak tedbir alacaksınız; ama, siz, Anavatan İktidarı döneminde alınan ve yet
meyen tedbirleri tamamen elden bırakmışsınız; böyle olmaz... 

Bakınız, hükümetle alakalı olarak bir anket yapılmış ve "güneydoğudaki olağanüstü hal 
ve terör konusuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?" diye vatandaşa soru sorulmuş; sadece 
yüzde 1,75'i "bu Hükümet iyi yapıyor" demiş; geri kalan yüzde 98,25'i anketi değişik şekilde 
cevaplamış ve Hükümetin bu konuda yetersiz olduğunu söylemiş. Mesela yüzde 25'i "acizdir" 
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diyor, yüzde 53'ü "ne yaptığını bilmiyor" diyor, yüzde 14'ü "çok yumuşak gidiyor" diyor ve 
sadece yüzde 1,75'i "uygulamaları yerindedir" diyor... ; „ 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bu anketi genel merkezde siz mi yaptırdınız?!. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onlar farkında değiller hâlâ... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu, bir derginin yaptığı ankettir. Bırakalım anketi bir kenara, 

terör konusunda vatandaşın, hakkınızda söylediği budur ve siz çıkıyorsunuz "biz terör konu
sunda başarılıyız" diyorsunuz!.. 

Terörde neyiniz başarılı?.. Son 1,5 yıldaki olay sayısı, 8 yılın toplamından fazla; ölü sayısı 
fazla, şehit sayısı fazla... "Devlet, gece gidilemeyen yere gidecek, gece-gündüz el değiştirmeyecek" 
dediniz, vaat ettiniz... Maşallah (!) el değiştirmiyor, gece de gündüz de, devlet gidemez hale 
gelmiş!.. Gece gidilemeyen yerlere, devlet, şimdi gündüz de gidemiyor, güvenlik sağlayamıyor! 
Devlet itiraf ediyor... Sımak Valisinin, Tunceli Valisinin, Bitlis Valisinin verdiği belgeler, sizin 
bu konudaki politikalarınızın, icraatınızın iflasıdır. 

Şimdi bunu bırakalım. Bizden ne destek istiyorsanız, ne yardım istiyorsanız; ama, böyle 
boş şeylere değil, dört ayda bir olağanüstü halin uzatılmasına değil, bu işin çözümüne ne yar
dım istiyorsanız, geliniz, yardımcı olalım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz niye yapmadınız? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Böyle, bakanlık beklentisiyle insanları ürküterek; 'işte üç gün 

evvel getirirsek bunu geçiririz, bir hafta sonra kimseyi bulamayız" gibi birtakım şeylerle... Üç 
ay sonra, dört ay sonra ne yapacaksınız? Yani, bugün bunu buradan geçirdiniz varsayalım; dört 
ay sonra ne yapacaksınız? "Eski hükümete ben bunu yüklerim, yeni hükümet geldimi, baka
lım ne olur" diye Sayın Başbakan bırakıp gidiyor. Bu iş, böyle kurnazlıklarla-, böyle basit poli
tikalarla götürülecek iş değildir. Elinizi başınıza koyunuz, düşününüz. Türkiye'nin bundan daha 
önemli bir meselesi yoktur. Bu son derece önemli meselede, daha dikkatli ve her şeyden daha 
öne alarak düşünmenizi istiyorum ve Sayın yeni İçişleri Bakanımıza Anavatan Grubu adına 
başarılar. diliyorum. 

Bakınız, tekrar ediyorum : Olayların büyük bölümü olağanüstü hal bölgesinin dışındadır. 
Biraz evvel icraatlarınızı anlattım; yeni hiçbir şey katmadınız. Olağanüstü hali uzatmaktan mak
sadınız, sadece olayı güvenlik güçlerine devretmektir. Bu şekliyle buna oy verip, bunun vebali
ne girmek de istemiyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Desteğiniz çok güzel, bravo!.. 
EYÜP ÂŞIK (Devamla) — "Hayır" da demiyoruz. Sizi kendi halinize, kendi kendinize 

karar vermeye bırakıyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Aşık. 
Sayın milletvekilleri, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletveki

li Sayın Coşkun Gökalp'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Gökalp. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 10 ilde uygulanan olağanüstü hal durumunun dört ay daha uzatılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek için huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu sebeple, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her şeyden önce, 25 Mayıs 1993 günü Elazığ - Bingöl 
karayolunda teröristlerce şehit edilen 33 askerimiz ile o günden bugüne kadar şehit olan asker
lerimize ve terör karşısında, şiddet karşısında hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Al
lah'tan rahmet diliyor, Yüce Ulusumuza başsağlığı diliyorum. 

Gözüm gönlüm odur ki, Cumhuriyet Halk Partisinin gözü gönlü odur ki, yeni Hükümet, 
arükt bize bu kürsülerden ağıtlar söyletmesin, başsağlığı diletmesin; anaların, bacıların, baba
ların, kardeşlerin, yeğenlerin bundan böyle bağırları yanmasın; şiddet hareketlerinden dolayı 
bu insanlarımıza bir zarar gelmesin. 

Bu bakımdan, yeni Hükümet, Hükümet üyelerinin hepsine ve özellikle asayiş ve huzur
dan sorumlu Sayın İçişleri Bakanına başarılar diliyorum. Sayın İçişleri Bakanının işinin zor 
olduğunu, asayiş ve huzur sorununun ülkenin her kesimini rahatsız ettiğini, doğusundan batı
sına, kuzeyinden güneyine kadar tüm ülkeyi, 60 milyon insanı huzursuz ettiğini belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, 3 gün önce, Erzincan - iliç İlçe Başkanımız İsmet Türkmen öldü
rülmüştür. O olayı müteakiben, asayişsizlik Antalya'ya sıçramıştır. Antalya'daki insanlarımız, 
bu asayişsizlikten ve terörden son derece rahatsız olmuşlardır. Asayişsizlik ve terör, sadece yur
dumuzu değil, yurt dışındaki elçiliklerimizi, konsolosluklarımızı da tehdit eder bir havaya gir
miştir. Bu bakımdan, asayiş ve terör, sadece Türkiye'deki 60 milyon insanımızı değil, yurt dı
şındaki insanlarımızı da tedirgin etmektedir, huzursuz etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisine 
göre, Türkiye'nin birinci meselesi budur arkadaşlarım. 

Türkiye'nin birinci meselesi, her şeyden önce, asayiş ve huzurun gelmesi meselesidir. Asa
yiş ve huzurun gelmesi için, tüm insanlarımızın huzur içinde, mutluluk içinde yaşayabilmesi 
için, Hükümetin, muhalefetin ve halkın sesine kulak vermesi gerekir; muhalefetin sesini göz 
ardı etmemesi gerekir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş bir partidir; Cumhuri
yet Halk Partisi, bütün değişimleri yapmış, ülkemizin karşılaştığı her türlü sorunu çözmüş ve 
çözüm yolları göstermiş bir partidir. Şu anda ülkenin en önemli sorunu olan, ülkenin birlik 
ve bütünlüğüne yönelik terör sorunu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirt
meye devam ediyorum. ' 

Cumhuriyet Halk Partisi, terör ve siyasal şiddet konusuna, sorumluluk anlayışıyla yak
laşmaktadır. Sorunu, ulusal bütünlüğümüze yönelik ağır bir tehdit olarak algılamakta, çare 
üretme ve bu doğrultuda katkıda bulunma kararlılığını sürdürmektedir. Siyasal şiddetler cid-

-'diye alınmalıdır, görmemezlikten gelinemez; bir bütün olarak algılanmalı, tavizsiz üzerine gi
dilmelidir; halkımıza ve ulusal değerlerimize zarar vermesi önlenmelidir. 

Şiddet hareketlerinin ilk eylemleri, kendini tanıtmaya ve kabul ettirmeye yönelik silahlı 
propaganda niteliğinde olmuştur. Eylemler, kişilerle sınırla kalmamış, giderek genişlemiş; dev
let hizmetlerinin akışını, sürekliliğini önlemeye yönelmiştir. İş makinaları yakılmış; kamu gö
revlilerini engelleyen saldırganlar, okul yakmak, köy basmak, toplu katliamlarda bulunmak 
gibi acımasız terör hareketlerinde bulunmuşlardır. Zamanın iktidarı olayı çok basite almış, üç-
beş çapulcu eşkiyanın çırpınışları olarak nitelemiş, olayın büyütülmemesi gerektiğini vurgula
mış, "çok kısa zamanda ezip geçeceğiz, köklerini kazıyacağız" gibi sözlerle, sorunu küçükken 
çözme fırsatını kaçırmıştır. 
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Olağanüstü hal ile idare edilen bölgelerde, kesintisiz 14-15 yıldan beri olağanüstü yönetim 
usulleri yürürlüktedir; oysa, bu uygulamalar, olsa olsa geçici olmalıdır. Olağanüstü hal ile böl
gede iyileştirme sağlanamamış, sorun giderilememiş, büyümüş, yaygınlaşmış, derinleşmiş, az
dırılmış ve boyutlanmıştır; giderek, eylem sayısı da, ölü sayısı da, şehit sayısı da, faili meçhul 
cinayet sayısı da artmıştır. 

Şiddet eylemleri, olağanüstü hal ilan edilen yerleşim merkezlerini de aşmış, istanbul, An
kara, İzmir, Adana gibi illerimize sirayet etmiş; son olarak da dün, Antalya İlimizde kendini 
göstermiştir..Zamanında besite ve hafife alınan bu hareketler, yurt dışındaki konsoloslukları
mızın ve elçiliklerimizin yakılmasına, görevlilerinin rehin alınmasına kadar büyümüştür. 

14-15 yıldan beri uygulanan sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulanılan, bölge halkına mut
suzluk, yoksulluk, güvensizlik getirmiştir. Oysa, sevgiyle, saygıyla korunması ve yüceltilmesi 
gereken asıl değer, bölge insanının gönencidir. 

Bölge insanı kendini iki yönlü baskı altında hissetmekte, horlandığı, dışlandığı, suçlu gibi 
göründüğü kaygısıyla küskünleşmekte ve yalnızlaşmaktadır. Geleceğini, canını ve malını gü
vencede hissetmemektedir. Bu ortamda, halk, kaçarcasına bölgeyi terk etmektedir. Aradığı mut
luluk, özgürlük ve güvendir; asıl ulaşmak istediği ise, olağan koşullarda yaşamaktır. 

Ayrılıkçı terör örgütünü halktan soyutlamak, halk desteğinden yoksun bırakmak, bu böl
gede uygulanacak ana politikaların doğrultusunu oluşturmalıdır. 

Olağanüstü hal uygulamaları bu konuda başarılı olamamıştır. 
1992-1993 öğretim yılı başında öğretmensiz ve kapalı okul sayısı 700 den fazladır. Sağlık 

kuruluşlarının önemli bir kısmı, doktorsuzluk ve elemansızlık yüzünden hizmet veremez hal
dedir. Bu tablo, olağanüstü hal ilanının ve uygulamasının sorunu gidermediğini, iyileştirme 
sağlamadığını, hatta çözüm arayışlarını engelleyerek, sorunun büyüdüğünü göstermektedir. 

, Olağanüstü hal uygulamasının temel yanlışı, sadece şiddeti ve şiddet eylemlerini hedef al
mak, mücadelesini o noktada yoğunlaştırmak yerine, haksız ve gereksiz ölçülerde, bütün bir 
bölgede, her türlü hak ve özgürlüğü kısıtlamış, giderek kullanılamaz hale getirmiş olmasıdır. 
Böylelikle temel hak ve özgürlükleri topyekûh sınırlayan olağandışı hukuk rejiminin sonuçla
rından, şiddet eylemcileri değil, teröre karşı asıl korunması ve devlete güveninin sağlanması 
gereken sade yurttaşlar, bütün halk etkilenmekte, zarar ve haksızlığa uğramaktadır. 

Terörle mücadele, demokrasi içinde, demokratik hukuk devleti kurallarını askıya alma
dan yapılmalı ve başarılmalıdır. Demokrasinin süreklilik ve vazgeçilmezlik kazandığı bütün ül
kelerde uygulanan kural, yöntem ve yaklaşım, bu anlattığım sistemdir arkadaşlarım. 

Oysa, Türkiye, 1923'den bu yana 70 yıl içinde, 32 yılını sıkıyönetim ve olağanüstü hal gibi 
olağan dışı yönetimlerle geçirmiştir; böyle olmasına rağmen sorunlar giderilememiş; aksine art-
mıştir. 

Ülkemizde terörle mücadele, doğrudan teröristi, bireysel ya da örgütsel şiddet eylemcisini 
hedef alan, suçsuz insanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmeye çalışan yöntemlerle ya
pılmalı, mücadele eden birimlerin bu alandaki özel eğitimi ve can güvenliği açısından her türlü 
donanımı artık sağlanmalıdır. 

Türkiye, şiddet olayları karşısında yılgınlığa düşmemeli, demokrasiyi tuzaklara düşüre
rek, çıkmazlara sürüklenmemelidir. Çağdaş dünyanın bu alanda uyguladığı bilimsel, teknik, 
zihinsel yöntemleri anlamaya, özümsemeye, olağan hukuk düzeni içinde uygulamaya başla
malıdır. 
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Anayasamızın vahim ve daha vahim olarak nitelendirdiği kitjesel çalışmaları önlemek ama
cıyla ve geçici bir süre, en çok altı ay, olağanüstü hal ilanının sürdürülmesini öngörmüştür. 
Olağanüstü hal durumlarında, özgürlükleri kısıtlanan eylemci örgütler değil; terörün mağdu
ru olan, korunması gereken halk olmuştur. Olağanüstü hal bölgesinde yaşayan halkın mutlu
luğunu engelleyen tüm olumsuzlukların, kalıcı ve köktenci çözümlerle giderilmesine en üst dü
zeyde önem verilmelidir. Ülekîmizin ve ulusal yapımızın özellikleri, siyasal şiddet ve terör ha
reketlerine karşı sürekli hazırlık ve dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Terör, ulusal birliğimi
ze karşı yapılan en büyük saldırıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü haliri sürekli bir olay olmadığını biraz ev
vel belirttim. Olağanüstü hal, Anayasamıza göre geçici bir hal iken, hükümetlerin bugüne ka
dar çözümsüz yaklaşımları nedeniyle olağan bir hale dönüşmüştür. Devlet, halkının asayiş ve 
huzurunu sağlamakla mükelleftir. Zaten, devlet, halkı için vardır. Emniyet, asayiş ve huzuru, 
devlet, emrindeki emniyet güçleriyle sağlamalıdır. Devlet; halkının, başta can güvenliğini sağ
larken, mal güvenliğini korurken, emrindeki emniyet güçlerini harekete geçirmek zorundadır. 

Koruculuk sistemine kökünden karşıyız. Korucular devletin aslî gücü yerine ikame edile
mez. Bu, yanlış bir uygulamadır. Bu bölgede koruculuk bir güven değil, güvensizlik kaynağı 
olmuştur. Korucuların kendileri arasında ve korucu olmayanların aralarında kan davaları mev
cuttur. Koruculara giden paraların PKK'ya gittiğine dair ciddî söylentiler mevcut olduğu gibi, 
bölgede koruculuk ağaları da ayrıca yaratılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zaman darlığı nedeniyle ayrıntılı şekilde anlatma im
kânım yok. SHP milletvekili Sayın Muzaffer Arıkan'la birlikte Mardin tli Midyat ilçesine git-. 
tik. Orada korucuların mezalimini gördük, orada korucuların halka nasıl davrandıklarını gör
dük. 1992 yılının Mayıs ayının 20'sinde, Mardin tli Midyat İlçesinin Koyunlu Köyünde, sabah 
saat 08.00 sıralarında bir minibüs ve kamyonu durduran korucular 8 kişiyi öldürmüşlerdir, öl
meyip tesadüfen kurtulan bu olaydaki yaralılardan biri, koruculara şöyle diyor : "Cengiz, biz 
seninle asker arkadaşıyız, bizi öldürme." Böyle yalvarıyorlar ama, korucuların gözü dönmüş, 
acımasızca, savunmasız bu 8 kişiyi öldürüyorlar. 

Aynı korucular mı, yoksa başkaları mıdır bilemiyoruz; Mardin'in başka bir köyünde de 
4 kişiyi öldürmüşlerdir. Bu hususu araştırdık, inceledik; Mardin Cumhuriyet Savcılığı olayı detaylı 
biçimde incelemiş. Olay yerinde kullanılan mermilerin kovanları, Diyarbakır Adlî Tıp Birimi
ne gönderilmiş. Dikkat edin sayın milletvekilleri, bu konunun önemle üzerinde duruyorum, 
ülkenin birinci sorunu bence budur : Mardin tli Midyat tlçesi Koyunlu Köyündeki 26 korucu
nun silahlarının 10 tanesi bu olayda kullanılmış değerli arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz; 
bir köyün 26 korucusu var, o korucuların 10 tanesinin silahı, biraz önce söylediğim bu olayda 
kullanılmıştır. Olayın vahameti ve önemi buradadır. 

tçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalarımda, ben bu konuyu sayın müsteşara da 
ilettim, sayın müsteşar buradadır; konuyu doğrulamıştır. Konu çok ciddidir. Koruculuk siste
mine bir çekidüzen vermemiz lazımdır. Benim düşündüğüm sistem, Partimin görüşü, korucu
luk sisteminin kökünden kalkması yönündedir. Devletin asayiş ve güvenliğini, devletin birim
leri oluşturur değerli arkadaşlarım. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım da söylediler : Bir köyde 20-30 korucu varsa, onlar 
devletten yana; korucu.olmayanlar ise devlet haini, devlet düşmanı!.. Ben şimdi size sesleni-
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yorum : "Ben koruculuğu islemiyorum" dediğim zaman devlet haini mi oluyorum? Ben, bu 
cumhuriyeti kuran, onurunu paylaştığım, sevgisini paylaştığım, üzerinde yaşamakla gurur duy
duğum, şeref duyduğum bu ülkemde, koruculuk sistemine karşıysam, benim gibi düşünen in
sanlar koruculuk sistemine karşıysa, benim gibi düşünen insanlar devlet haini midir arkadaş
larım, sizlere soruyorum? Bu mantık, çok yanlış bir mantıktır. Bu mantık, insanlara huzur 
değil, nuzursuzluk ortamı getiren bir mantıktır. 

Sayın Eyüp Aşık, biraz önce görüşlerini burada dile getirdi. Anavatan Partisinin de Cum
huriyet Halk Partisi gibi düşünmesi, bizleri inanın çok sevindirdi. Bir zamanlar taraftar oldu
ğu koruculuk sisteminin ve olağanüstü hal rejiminin, Türk halkının hak ve menfaatlarını ko
rumadığı, Türk halkına uygun olmadığı yönündeki beyanları, geç de olsa, bir yanlıştan dönül
düğünün ifadesi olarak kabul ediyorum ve Anavatan Partisi Grubuna da bu görüşünden dola
yı teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da sıkıyönetimin ve olağanüstü hal rejiminin bölgeye fayda sağlamadığı
nı belirtiyoruz. Bölge halkına şevkle yaklaşılmasından yanayız. 

Hükümet Programında "bölgeye şefkatle gidilecek" denmektedir. 
Bölgeyi sevgiyle, şefkatle kucaklamaya gitmenin yolu, bölgede olağanüstü hal rejiminin 

bir an önce kaldırılmasından geçer. ^ 
Bazıları, "olağanüstü hal kalkarsa, yerine ne konulacak?" demektedirler. Cumhuriyet Halk 

Partisinin bu konudaki görüşü, demokrasi, demokrasi, demokrasidir. Terörle mücadelenin de
nenmiş kuralı, daha çok demokrasi ve daha çok özgürlüktür arkadaşlarım. 

Hükümet Programında, "olağanüstü hal, bölge valiliği düzenlemesi ve koruculuk sistemi 
gözden geçirilecek" denilmektedir. 

Hükümetin bu vaadini ve Hükümet ortağı SHP'nin de, Hükümet olmadan önceki olağa
nüstü hal rejimiyle ilgili vaatlerini, sözlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. 

Burada, Sayın SHP sözcülerinin, Hükümet olmadan önce yaptıkları konuşmalar var; za
manın darlığı sebebiyle, okuyamıyorum, ama, isterseniz, bir tanesini okuyayım. Adalet Baka
nımız Sayın Seyfi Oktay Beyin sözlerini okuyayım. Çünkü, her bakanın sözü ülkeyi ilgilendi
rir; ama, adaletten sorumlu olan Adalet Bakanının sözleri, elbette herkesten daha fazla ilgi
lendirir. Bakınız, Sayın Seyfi Oktay Bey, 14.11.1991 günü İkinci Birleşimde ne diyor : "Terör 
eylemlerini etkisiz kılmakta en büyük güvence, bölgede yaşayan halkın tutumudur. 

Halkın, etnik ayrıcalığa dayalı silahlı mücadelenin içinde yer almaması, terörü önlemede 
en önemli dayanaktır. Bu nedenle, halka sahip çıkmak zorundayız. 

Biz SHP olarak, olayların ve sorunların halkla ve halkın desteğiyle aşılabileceğine inanı
yoruz." 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de bu görüşlere kökten yan tutuyoruz, bu sözleri kök
ten destekliyoruz. 

Sayın Seyfi Oktay Bey devam ediyor : "Değerli arkadaşlarım, bu süre uzatımına oy ver
mek, ANAP İktidarının giderek iflas etmiş bu konudaki politikalarına oy vermek ve onu akla
mak anlamına gelecektir. Bu nedenle, SHP Grubu olarak, bu süre uzatımı için oyumuz olum
suz olacaktır.'' 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Gökalp, konuşmanızı iki dakikada toparlamanızı rica ediyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, müsamahanızı istirham ediyorum; ko

nu çok önemli bir^konu, biraz müsamaha gösterirseniz, beni ve beni dinleyen arkadaşlarımı 
memnun edeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, eski Grup Başkanvekili ve yeni Sayın Devlet Bakanının bakışlarıy
la zımmen muvafakatini belirtmesi üzerine... 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Estağfurullah. 
BAŞKAN — Tepki gelinceye kadar dinlerim efendim. Takdir sizin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Peki efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşek

kürlerimi aynı zamanda kıymetli milletvekili arkadaşlarıma da iletiyorum. 
Burada mühim bir konunun üzerinde duruyoruz. Bu hastalığa bir teşhisin üzerinde duru

yoruz. Bu bakımdan, konu, çok önemli bir konudur. Benim gibi, konuşan arkadaşlarım, 3 
dakika fazla, 5 dakika fazla konuşsa, elbette ülkenin birliği, bütünlüğü, insanların mutluluğu 
için konuşacaklardır. 

Yine, 6.11.1990 tarihli 29 uncu Birleşimde SHP Milletvekili Sayın Kamer Genc'in sözlerini 
okuyorum : "Bugün güvenlik kuvvetlerine hükmediyorsunuz. Bugün, askerler karşısında, as
kerlerin yaptıkları bir eyleni karşısında, bir yedeksubayın gösterebileceği direnci gösteremiyor
sunuz. Bugün, özel tim karşısında, Hükümet olarak bir emniyet bekçisinin gösterebileceği di
renci gösteremiyorsunuz. Doğu ve Güneydoğuda yönetimi Özel time, askere bırakmışsınız; ken
diniz burada oturuyorsunuz ve bu memleketi güllük gülistanlık gösteriyorsunuz. Böyle bir yö
netim anlayışı olmaz, böyle bir insanlık anlayışı olmaz ve böyle bir sorumluluk anlayışı olmaz. 
Beyler, lütfen bu olağanüstü hali artık uzatmayın ve artık hükümetten çekilin, gidin." 

Ayrıca, Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın, 23.5.1990 günü 117 inci Birleşimdeki görüşmeler
de yapmış olduğu konuşmadan kısa alıntılar yapacağım : "Nedir bu korucu sistemi? Bizim 
başından beri karşı çıktığımız bu uygulama nedir? Kim korucu seçiliyor? Nasıl, nerede, hangi 
ölçülere göre; boyuna göre mi, kilosuna göre mi, yaşına göre mi seçiliyor?! Kim seçiyor bunla
rı hangi ölçüyü alıyor, bunları yaparken? Devletin silahını, üstelik para vererek eline verdiğiniz 
kişiyi nasıl seçiyorlar? Biliyor musunuz, bunu bilen yok mu? Ama, bu konuda çok ciddî şikâ
yetler var. Ortaçağ anlayışlarıyla bu işi sürdürmekten vazgeçelim, kaldıralım olağanüstü hali, 
bu bir örnek olsun, Batman'da, Şırnak'ta başlangıç olsun; bizim önerimiz bu. Göreceksiniz, 
gelişmeler daha kötü olmayacak. Çünkü, dünyanın başka ülkelerinde de terör var, orada o in
sanlar, orada hükümetler demokrasiden taviz vermiyorlar; demokrasiden taviz vermeden bu 
sorunun üstüne gidebiliyorlar, bu cesareti gösteriyorlar. . . 

'Kökünü kazımak', 'dibine kibrit suyu' dökmek gibi, artık çok anlamsızlaşmış, hatta izin 
verirseniz biraz bayağılaşmış ifadeleri de kullanmaktan vazgeçelim. Bu, bizim elimizde olan 
bir şey değildir. Terörle mücadele edilir; ama, o bölgede yaşamanın bedeli, de asla ösaret olma
malıdır. 

Bu duygularla, bu çok önemli konuya gereken önemi sizlerin de vereceğine inanarak, Şır-
nak ve Batman'da, hiç olmazsa bir deneme olarak olağanüstü hali onaylamayıp, kaldıralım. 
Bölgeye bir ferahlık getireceğiz. Oradaki insanlara, vatandaşlarımıza yeniden umut vereceğini
ze umut bağlayarak, hepinizi saygılarımla selamlıyorum" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, toparlamanızı rica ediyorum. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkanın müsamahasını fazla istismar etmek 
istemiyorum. 

Netice olarak, koruculuk sistemi ve olağanüstü hal sistemi yarardan çok zarar getirmiştir. 
Siyasî görüşü başka türlü olan arkadaşlarım, olağanüstü halin uzatılmasını isteyebilir, saygı 

duyarım, demokrasilerde her türlü fikre saygı duyulur; ama, Hükümet olmadan önce korucu
luk sistemine kökten karşı iken, olağanüstü hal rejimine kökten karşı olan ve Hükümet olduk
tan sonra da "son bir kez daha olağanüstü hal .rejimini uzatalım" diye oy veren arkadaşları
mın burada, bu konudaki tutumlarını yadırgıyorum ve bu arkadaşlarımın tutumlarına bir an
lam, bir değer veremiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bulunmuş olduğunuz tüm makamlar gelip geçer; bu
gün bu hükümet var, yarın başka hükümetler gelir; âslolah, ülkenin birliği, beraberliğidir. Se
çim meydanlarında söylenen ve hükümet programında yazılı olan hususların hayata geçiril
mesidir. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum, oylarımızın ret olacağını bildiri-
, yorum, tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Gökalp, ismimi de zikrederek, bana ait 

bir düşünceyi değişik yorumlamış ve Grubumu da itham altında bırakacak şekilde yorumla
mıştır. İzin verirseniz bu konuyu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına konuşmalar tamalandıktan sonra, değerlendireceğim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, kürsüden konuşmak şart değil, buradan yerim

den de düzeltebilirim. 

BAŞKAN—Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, Sayın Gökalp, bizim, olağanüstü hal rejiminde ve 

koruculuk sisteminde düzeltme yapılması gerektiği, takip edilmesi gerektiği konusundaki dü
şüncelerimizi, "Anavatan Partisi, olağanüstü hal ve koruculuk sistemini getirmekle pişman 
olmuş" şeklinde yorumlamıştır. 

öyle değildir, söylemek istediğimiz o değildi, söylediğim de o değildi. Söylemek istediği
miz şudur : "Olağanüstü hali biz getirdik, doğrudur; ama, sıkıyönetimden olağanüstü hale 
geçtik ve nihaî hedefimiz onu kaldırmak idi, gene hedefimiz odur. 

Koruculuk sistemini getirdik, doğrudur; ama, koruculuk sistemini getirdiğimiz zaman, bir
takım olaylar vardı, köylere ulaşılamıyordu. Bunu ıslah etmek lazım; mahzurları çıkmıştır, ta
kip edilmesi, düzeltilmesi lazım. Koalisyon Hükümeti bunu yapmıyor" dedik. Yoksa, "Biz bunu 
getirdiğimize pişman olduk" manasında söylemedim. 

Tutanaklara geçmesi bakımından bunu arz ediyorum. Müsamahanıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Halil Başol; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Başol, bir dakika lütfen. 
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Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir, ancak, görüşmekte bulunduğumuz 
konu tamamlanıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve çalışma süremiz bu görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar uzatılmıştır. 

Duyurun Sayın Başol. 

DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
doğu ve güneydoğuda bulunan 10 ilimizde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.7.1993 gü
nü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süreyle uzatılması hususundaki paşbakanlık tez
keresi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinize Doğru Yol Partisi Grubunun saygılarını sunuyorum. 

Terör ve anarşi konusu Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisini teşkil etmektedir. Bu 
sorun, parti ve Hükümet sınırlarımaşan : İktidarın, muhalefetin, daha kesin bir ifadeyle, dev
letimizin ve tüm milletimizin en önemli sorunu haline gelmiştir. 

Şimdi, burada tartıştığımız husus; fevkalade hali uzatalım mı uzatmayalım mı? İlk konuş
mayı yapan Refah Partisinin sayın sözcüsü fevkalade hal konusunda bazı maddaleri okuyarak, 
bu maddelerin önemli bir şey olmadığını beyan etti. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — "Önemli bir şey olmadığını" değil... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bu maddelerin Türkiye'nin her tarafında uygulanagelen 

maddeler olduğunu beyan etti. Sonra da kalktı, "olağanüstü hali uzatmayalım" dedi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başol, anlamamışsın! 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Yani, arasındaki farkı ben anlayamadım. Hem, "fevkala

de hal yeni bir şey getirmemiş" hem de, "fevkalade hali kaldıralım!.." 
"Yeni bir şey getirmemiş" meselesi, varit değildir. 
Fevkalade hal, o bölgede bazı vatandaşlarımızı, masum vatandaşlarımızı da istemeyerek 

rencide eden, bazı haklarını, hukuklarını sınırlayan bir haldir. 
"Fevkalade hali orta yerden kaldıralım" dediğimiz vakit, aksini düşünürsek hiçbir mesele 

yok; öyle ise niye tartışıyoruz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz gelince kaldıracağız. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Kaldırmanıza, size göre gerek yok; çünkü, fevkalade hal 

Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor. 
Şimdi, üzerinde gayet kısa durmak istediğim bir başka husus var : Güneydoğuda 1984 

yılından beri terör olayları devam ediyor. Başlangıçta bu olaylar gerçekten Hükümet tarafından... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — "1970'den beri" de... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Sayın Aşık, 1970'lerdeki olaylar, bugünkü olaylar gibi de

ğildi, onların hüviyeti değişikti. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kurtarılmış bölgeler vardı... -
HALİL BAŞOL (Devamla) — Çok değişikti... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Aşağı yukarı aynı. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Çok değişikti, çok değişikti... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Aynı. 
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HALİL BAŞOL (Devamla) — Bakınız, Anavatan Partisi olarak meseleyi anlamadığınız 
buradan da meydana çıkıyor. 1970'teki terör olaylarıyla 1984'teki terör olayları hiç birbirine 
benzeyen şeyler değil. 1984'te başlayan olaylar, Türkiye'yi bölmek, parçalamak için başlatıl
mış olaylardır; ama, 1970'teki olaylar, sağ-sol kavgası, komünist rejimlerin Türkiye'ye getiril
mesi çalışmalarıyla ilgili olaylardır. İkisi birbirine hiç denk değildir. 

Bizim birbuçuk seneden biraz fazla süren faaliyetlerimizi en çok tenkit eden Anavatan 
Partisi oldu. 1984'ten 1991'e 7 sene eder; 7 sene içerisinde "terör önemli değildir, birkaç tane 
eşkıyanın hareketlerini büyütmeyiniz" diyerek, en büyük yetkilileri tarafından teröre uzun za
man önem verilmediği meydandayken, 18 ayda, terörü, ölü sayısıyla mukayese etmek ve biziım 
Hükümetimizi hiçbir şey yapmamakla suçlamak ne kadar yerinde olur bilemiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne yaptınız?'Biz 50 tane tedbir aldık... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Ben sizi dinlerken söz atmadım. Lütfen... 
Değerli arkadaşlarım, bizim kucağımıza terör kendiliğinden gelmedi ve eğer terörün ölü 

sayısında, daha evvelki senelere nazaran düşüklük varsa yahut yükseklik varsa* bunun sebebi 
de var. 

Anavatan Partisi hükümetleri zamanında terörle ciddî mücadele edilmemiştir. Birtakım 
tedbirler alınmıştır; yalnız, teröristlerin üzerine gidilmemiştir; güneydoğudaki masum vatan
daşlar teröristlerin kucağına terk edilmiştir. 

Bizim Hükümetimiz geldikten sonra, terörün üzerine fevkalade ciddiyetle gidilmiştir ve 
hukuk kuralları içerisinde kalınarak gidilmiştir, mümkün olduğu kadar, o bölgedeki masum 
vatandaşlarımızı rencide etmemek kaydıyla gidilmiştir. 

Efendim, "nereden belli?-.** 
Bakınız, iki gün evvel, Avrupa ülkelerinde büyük hareket oldu; bizim kurumlarımıza PKK'] ı-

lar tarafından hücum edildi... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Zayıf buldular bizi de, ondan! 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Yok, zayıf bulduklarından değil... 
Ne istediler bunlar?.. "Türkiye'ye söyleyin operasyonları durdursunlar" dediler. Demek 

ki, acıtıyor, operasyonlar acıtıyor; bu açık... (DYP sıralarından alkışlar) Başka yerden yardım 
istemeye başladılar. Neden?.. Bir taraftan hudut dışı operasyonları, bir taraftan hududun içeri
sinde, doğuda ve güneydoğuda fevkalade sarp arazide, yine bizim Hükümetimizin almış oldu
ğu modern silahlarla yaptığımız takibat, teröristleri fevkalade büyük sıkıntıya sokmuştur. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — O silahları ANAP Hükümeti aldı... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 7 senede bir şey yapamamış olanlar 

: bizi çok tenkit ediyorlar; ama, bir şeyi orta yere koyalım : Benim esas konuşma metnimde, 
"muhalefet şöyle dedi, iktidar böyle dedi; şu kadar insan öldü, bu kadar insan kaldı" gibi 
hiçbir kelime yoktur. Konuşma metnimde olan şu : Terör, Türkiye için büyük bir problem. Te
rörü kısa zamanda orta yerden kaldırmak kolay değil. Terörü tümüyle orta yerden kaldırmak 
da mümkün değil. İngiltere kaldıramadı, IRA var, Fransa kaldıramadı, İspanya kaldıramadı; 
ama, terörü tesirsiz hale getirmek mümkündür. İşte biz ona çalışıyoruz, terörü tesirsiz hale 
getirmeye çalışıyoruz. 

"Bu konuda Hükümet bir şey yapmadı" diye orta yere çıkmak kanaatimce yanlıştır. Bu, 
yalnız Hükümet işi değil; bu, tüm milletimizin işidir. Hükümet hiçbir şey yapmamış olsa bile, 
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bütün milletimizi terörün karşısına dikerek, vatandaşlarımızı, terörü önlemek için canıyla, di
şiyle çalışan kolluk kuvvetlerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi alkışlar duruma getirmek, Hükü
metin başarılarından bir tanesidir. Bunun için muhalefete de teşekkür ediyoruz. Muhalefetiyle 
iktidarıyla bütün Meclis, bütün kurumlar, bütün millet, terörün karşısına dikildi. Terörü önemli 
ölçüde yıldıran hususların başında bu konu geliyor : Evvela, terörün karşısına, kararlı olarak, 
ciddî olarak dikilebilmek. 

. Terörün ne yapacağı belli : Bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Bu sebeple, bölgedeki in
sanları alabildiğine rahatsız ediyor, öldürüyor, öğretmen gönderiyorsunuz, öldürüyor; yatırım 
için vasıta gönderiyorsunuz, vasıtayı tahrip ediyor. Neden?.. Yatırım yapılırsa, kendisine, mili
tan, işsiz insan bulamayacak; ama, bizim Hükümetimiz doğuya yatırımı kat be kat artırmıştır. 

"Ne yapılmıştır?" diyorsunuz... Güneydoğuya yapılan yatırım, son altı, yedi, sekiz sene
nin, sizin iktidarınızın yatırımı değil. Güneydoğuya, 1967 yılından beri büyük ölçüde yatırım 
gitmektedir. Keban Barajıyla başlamıştır, Karakaya Barajıyla devam etmiştir, sonra Atatürk 
Barajı... Güneydoğuya Türkiye ağırlığını vermektedir; ama, geri kalmış bir bölgeyi kısa za
manda kalkındırmak, geliştirmek de kolay değildir, kolay bir işde değildir. 

Siz, ANAP Hükümeti olarak, teşvik tedbirleri aldınız, güneydoğuda özel sektörü teşvik 
ettiniz, yatırım yapmak için. Bana, bu teşvik sonucu yapılan kaç tane fabrika gösterebilirsiniz? 
Güneydoğuda fabrika diye birtakım binalar yapıldı, boş bırakıldı; geri kalan paralar, Türkiye'
nin başka yerlerine yatırıldı... Demek ki, özel sektörü teşvikle, güneydoğuya götürmek kolay 
değil; ama, devlet, kendi gücüyle güneydoğuya hizmet götürmeye devam ediyor. 

17 milyon dönüm toprak sulanma arifesinde. 
Barajlardan aşağı yukarı 27-30 milyar kilovat/saat elektrik üretiliyor. 
Şu anda 5 milyon tona yakın petrol çıkarıyoruz. 
Böylesine bir güneydoğu, bizim komşularımızı, yabancı ülkeleri memnun edecek bir gü

neydoğu mudur? Türkiye'ye bir Türkiye daha ekleyecek bölgedeyiz. O bölgenin insanlarıyla 
beraber, hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hepimiz, o bölgeleri, canımızla, dişimizle, 
kurtarmak için çalışmışız. Dedelerimiz orada şehit olmuş, beraber şehit olmuşuz. Birbirimiz
den kız almışız, birbirimize kız vermişiz. O bölgenin insanı hiçbirimizin düşmanı olamaz; ama, 
o bölgenin insanını devlete düşman etmek için, PKK örgütü, bütün gücüyle çalışmaktadır ve 
kendisine destek bulmaktadır. . 

Bu desteği orta yerden kaldırmak için, Hükümetimiz, gerekli bütün çalışmaları yapmış
tır; İçişleri Bakanımız Suriye'ye gitmiştir. "Suriye'ye içişleri Bakanı gitti de ne oldu?.. Gene 
orada..." demek, meseleyi halletmez arkadaşlar. Suriye ile temas edilmiştir. 

Irak'taki son olaylar nedeniyle, Irak sınırları içerisine, otorite boşluğundan istifade ede
rek yerleşen anarşistler, daha yakın zamanda Türk Ordusu tarafından büyük ölçüde hezimete 
uğratılmıştır. 

Ayrıca, Avrupa ülkeleri, insan haklarını bahane ederek, güneydoğudaki olaylar nedeniyle 
Türkiye'yi muaheze etmek isterlerken, bizim Hükümetimizin yaptığı çok ciddî gayretler sonu
cunda Almanya, Fransa ve Amerika, PKK örgütünün bir terör örgütü olduğunu tescil etmiştir, 
beyan etmiştir. Bunlar başarı değil midir?! 

Ayrıca, bu örgütün maddî kaynaklarını oluşturan kaçakçılık olgusu üzerine bizim Hükü
metimiz fevkalade ciddî biçimde gitmiştir ve Deniz Kuvvetlerimiz, gemileriyle birlikte büyük 
kaçakçılık şebekelerini denizin dibine göndermiştir. Bunlar dün olan şeylerdir. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kendileri hatırdılar... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bir taraftan kaçakçılık yapılacak, uyuşturucular Avrupa'

ya gidecek, öteki taraftan silah olarak Türkiye'ye gelecek... Yani, Avrupa'da, PKK örgütünün 
Avrupa ülkelerinden yardım dilemesi, "Türk Hükümetine söyleyiniz, bizim üzerimize bu ka
dar gelmesin" diye anarşik olayları orada da devam ettirmesi, boşuna değildir, sebebi vardır. 
Bunun sebebi de, açık ve seçik olarak, bizim hükümetimizin yaptığı başarıdır. Bunun böyle 
bilinmesinde yarar var. 

Değerli arkadaşlarım, siz zannediyor musunuz ki, biz, yani İktidar Partisi sıralarında oturan 
kimseler, "aman, bu idare, bu fevkalade hal yönetimi devam etsin de, güneydoğudaki vatan
daşlar rahatsız olsun" demekteyiz... Bunun uzatılmasını gönülden mi istiyoruz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başol, 30 askerini koruyamayan Hükümetin hangi 
başarısından bahsediyorsunuz?! 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Lütfen dinleyin, yerinizden konuşmamayı öğrenin! Lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Çok rahat konuşuyorsunuz da, onun için. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Ben rahat konuşurum; ama, yerimden konuşmuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, elbette, biz de olağanüstü halin burada sürekli kalmasını istemiyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hep öylesiniz... (DYP sıralarından "Konuşma lan" sesi) 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Ama, olağanüstü halin şu anda kaldırılmasını da doğru 

bulmuyoruz. Ne yapacağız?.. Bundan evvelki Hükümetimiz, olağanüstü halin kalkması hazır
lıklarını büyük ölçüde yaptı. 

Önce, olağanüstü hal, güvenlik güçlerini bir merkezî otorite içerisinde toplamıştı, olağa
nüstü hali kaldırdığınız zaman, bu sefer güvenlik güçleri, iller çerçevesinde dağılacak; ama, 
güneydoğudaki hareketler büyük çoğunlukla terörist hareketler. Bu güçleri sonra nasıl bir ara
ya getireceğiz?.. İşte, İller Kanununda yapılması düşünülen tadilatla, önce bu konuyu halle
deceğiz. " ' . - - , 

İkincisi; Türkiye'nin her tarafından anarşi yuvaları tahrip edilecektir, tahrip etmeye de devam 
ediyoruz. Hiç kimse başını çevirmesin, hafife almasın; mesele çok ciddî meseledir. Anarşisti, 
dağ başında, mağarasında, silahıyla, ekmeğiyle bıraktığınız zaman kolluk güçlerini rahat etti
remezsiniz, oradaki insanımızı da rahat ettiremezsiniz. Çünkü, onun tek amacı var; oradaki 
insanı devletinden soğutmak, "bak, devlet seni koruyamıyor, ben koruyorum" dedirtmek. İş
te, bunu dedirtmemek için, kolluk güçlerimiz, bütün gücüyle, dişiyle tırnağıyla çalışıyorlar. Şu 
kadar kişi öldü, şu kadar kişi kaldı konusu üzerinde durmuyorum; ama, ciddî bir biçimde mü
cadele ediliyor, büyük şehirlerde de mücadele ediliyor. 

Olaylar Antalya'da da oluyor diye, arkadaşlarımız, mücadelede başarısızlık sonucunu çı
karmak istiyorlar. PKK, artık güneydoğuda tutunamayacağını anlamış ve Türkiye'nin ekono
misine ne kadar tahripkâr şekilde musallat olabilecekse olabilme kararını almış ve bu karar 
içerisinde çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, köy korucularının ma
sum insanları öldürdüğüne dair beyanda bulundular. 

. Böyle bir hareketin olacağını zannetmiyorum. (HEP sıralarından gülüşmeler) 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Müsteşara sorunuz! 
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HALİL BAŞOL (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika efendim... Olacağını zannetmiyo
rum. Yalnız birbirlerine öfkeden dolayı, münferit vakıalar da olmuş olabilir. PKK'nın bütün 
gayesi budur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — 2 dakika süre veriyorum Sayın Başol. 
Buyurun efendim. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — PKK, "terörü meydana getiren devlettir; bu devlet seni 

öldürüyor" diyor. 
Bunun için, bu gibi olayları fevkalade ciddî biçimde incelemeden ortaya koymazsak, -ben 

eminim ki, Mecliste PKK'ya yardım edecek hiç kimse yoktur- PKK'ya yardımcı olacak biçim
de orta yere koymazsak, çok iyi olur. 

Eğer böyle olaylar varsa, biz de grup olarak ciddî bir şekilde bunun karşısına çıkmayı ve 
katliam yapanların cezalandırılmasını gönülden arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bağlamak istiyorum. Gerçekten, Hükümetimiz, terörle, 
fevkalade ciddî bir şekilde mücadele etmektedir. Bunu inkâr etmek güçtür. Büyük şehirlerde 
bile, terörün uçları, eskiden kalmış terörler, yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bununda kısa 
zamanda tesirsiz hale gelmesine Hükümetimiz çalışacaktır ve Grubumuzun da gönülden arzu
su budur. 

Terörü tesirsiz hale getirinceye kadar o olağanüstü halin kaldırılmasından sonra meydana 
gelecek boşluklar, kurum ve kuruluşlar ile dolduruluncaya kadar, olağanüstü halin uzatılması
nı, Doğru Yol Partisi Grubu olarak uygun buluyoruz. Bu sebeple, müsbet oy vereceğiz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum ve Doğru Yol Partisi Grubunun 
saygılarını ve sevgilerini Yüce Heyetinize sunuyorum. 

Sağ olun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin. 
Buyurun Sayın Şahin. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; görüşülmekte olan Hükümet tezkeresi üzerinde Grubum adına söz almış bulunu
yorum. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. ,r 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü halin uzatılması, 15-16 kez gündeme geldi. Tabiî, bu vesi
leyle -şartlar ve koşullar değişmediği müddetçe- tüm grupların eskiden yapmış oldukları ko
nuşmalardan aldığım notları karşılaştırdığımda, tüm konuların hemen hemen bir noktada top
landığını görüyorum. 

Eleştiri yapmak, elbette herkesin takdirindeki bir olaydır, demokrasinin de bir gereğidir, 
mutlaka eleştiriler yapılacaktır. Çünkü, bu çatı altında bulunan tüm partilerin özlemi şuradan 
kaynaklanıyor : Acaba hangi kural ve kaideleri uygularız, hangi tedbirleri alırız da, Türk Ulu
sunu, bölge insanlarımızı, devletimizi terör belasından bir an evvel kurtarabiliriz... Bütün me
selenin özü bu. Bundan hiç şüphem yok. Yapılan eleştirilerin özünün burada toplandığından, 
şahsım ve Grubum olarak bir şüphemiz yok. 
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"Nasıl yapalım?" dendiği zaman; bu meselenin teşriisinde, niçin ve nedenleri üzerinde fi
kir birliği olmayabilir; ama, temel noktada aynı şekilde birleşiyorsak, ben bunun dışıhdakileri 
teferruat olarak görüyorum. 

Anamuhalefet Partisi sözcüsünün açıklamalarına bir noktada katılmadığımı belirtmek is
tiyorum. "Bizim iktidar dönemi, sizin iktidar dönemi; 1984 sonrası" gibi izahlarla bu mesele
yi çözmeye çalışmanın yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Bu, neyi halleder?.. 

"1984 senesinde terörün boyutu şöyleydi, onun içeriği daha ziyade ideolojikti; bugün ise 
terör artık öyle bir noktaya gelmiş ki, bir bölgeye hasredilmiş. Tabiri caizse o gün 'kurtarılmış 
bölgeler' vardı..." Kendi ifadelerine göre söylüyorum, "... bugün de kurtarılmış bölgeler var. 
Aynı şeyler devam ediyor..." dendi. 

Arkadaşlarım, bunları detaylı olarak uzatabilirsiniz, farklı yönlerini söyleyebilirsiniz; ama, 
ben bunun bir faydası olduğuna inanmıyorum. Bu neyi halleder?! Ortada bir gerçek yar; Tür
kiye'de bir terör belası var, bir silahlı çete var, bir silahlı ayaklanma var. Burada herhalde hepi
miz birleşiyoruz. Bölge insanı sıkıntıdadır, devlet sıkıntıdadır, hükümetler sıkıntıdadır, muha
lefet partilerimiz sıkıntıdadır. 

O halde, geleceğimiz temel nokta şudur : Terör olayı, tek başına Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin ya da Hükümetin ya da muhalefetin sorunu olmaktan çıkmıştır; bu, devletimizin so
runudur, 60 milyon insanımızı, partili-partisiz her vatandaşımızı, her kitleyi ilgilendiren bir 
sorundur. 

Burada birleşiyorsak; o zaman, "Benim Hükümetim zamanında, biz terörü sıkıyönetim
den aldık, olağanüstü hale geldik. Ne yapacaktık?.. Olağanüstü hali'de kaldıracaktık" denil-
memesi gerekir. Kaldırmak istediniz de size mani olan mı oldu? Yani, siz gelip Türkiye Büyük 
Millet Meclisine "biz terörü şu koşullara getirdik, şu yasal değişiklikleri huzurunuza getiriyo
ruz, terörün üstesinden şu koşullarla geliyoruz; bu nedenle, artık korucuya da lüzum yoktur, 
koruculuk müessesesine de gerek yoktur, olağanüstü hale de gerek yoktur" dediniz de, bu Meclis 
sizin talibinizi ret mi etti?.. Olağanüstü hali kaldırabilirdiniz, sayınız da yeterliydi; 282 millet
vekiliniz vardı. 

Şimdi, ben de burada -aynı sizin yaptığınız haksız suçlamalar ya da hak etmediğimiz suç
lamalar gibi- "282 milletvekiliyle yapmadınız, biz de yapmıyoruz" ya da "biz de yapmaya 
çalışıyoruz" desem, olur mu?! Bunların kıymeti harbiyesi yok arkadaşlar. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Şartlar değişti... 
CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Şartlar değişti, değişmedi... Bana sorarsanız şartlar değiş

ti. Gayet tabiî şartlar değişti; şartlar birbirini tutmuyor. Yani, siyâsette de, ekonomide de, dev
let yönetiminde de, bir hafta evvelki şartlar birbirini tutuyor mu? O ayrı bir iş; ama, ben bir 
şey söylemek istiyorum : Türkiye'de, gerçekten herkesin boyunu aşan, bir devlet sorunu haline 
gelmiş silahlı bir ayaklanma vardır. Silahlı bir ayaklanma varsa, artık senin dönemin benim 
dönemim diye bir şey olmaz. Ben de her zaman olduğu gibi, kalkar şunu söylerim : "282 mil
letvekiliyle halledemediniz, bırakıp kaçtınız." Doğrudur; bırakıp kaçtınız. 

> ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Şimdi ayıp ettin. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Yani, bunun aksini iddia ediyorsanız, buyurun, gelin bu

rada söyleyin. 
SALİH ERGÜN (İstanbul) — Öneri getirin... 
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M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Bırakıp kaçan sizin lideriniz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bizden sonra iki lider daha kaçtı. 
BAŞKAN — Efendim, yerimizden müdahale etmeyelim, Cemal Beyi seviyorsunuz; ama... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Konuşulan şeylerde ciddiyet olması lazım... 
Ben, iki üç saattir sizi burada zevkle dinliyorum, hiçbir arkadaşıma müdahale etmedim, 

etmem de; siz de lütfen bana müdahale etmeyin. 

Kıs kıs güleceğinize, sekiz senelik iktidarınız döneminde olayı bu hale getirmeyeydiniz! 
Onu herkes biliyor, ben o detaya girmiyorum, "onun faydası yok" dedim, ona girmeyelim. 
Burada en az konuşması gerekenlerin, o bıyık altından kıs kıs gülenler olması lazım!.. 

Şu sava bakalım : "Efendim, Hükümet niye bunu şimdi getiriyor?" diyorlar. Ne zaman 
getirmeliymiş?.. Güvenoyu aldıktan sonra getirmeliymiş. 

Arkadaşlarım, devletin devamlılığı esası söz konusu değil mi?.. Yani, hükümet güvenoyu 
almamış; ama, ortada bir Hükümet var, ortada bir Başbakan var. Hükümetin, devletin de
vamlılığı da söz konusu olduğuna göre, bunun getirilmesinin anormal tarafı ne? Anlıyoruz ki... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Süre dolmadı, daha bir ay süre var. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir dakika efendim. Lütfen dinleyin; işte, anlatıyorum. 

Arkadaşlarımız sizi de dinlediler, bizi de dinleyecekler. 

Bu lafların ciddiyeti yok! Devlette devamlılık esası vardır, ortada bir Hükümet ve bir Baş
bakan vardır. Dolayısıyla, bunu getirmesinde şeklen de, hukuken de hiçbir anormal taraf yok
tur. Yani, böyle sudan sebeplere, şeklî sebeplere sarılmanın kimseye bir yararı yok! 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sabırlı ol, sabırlı... . 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Aceleniz mi var hacı bey?! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Peki, sabırlı olalım. Biraz evvel kürsüye saldıran sabırlı 

hacıları gördük, hep beraber gürdük!.. 

Efendim, bir diğer iddia şu : "onbeş ay evvel Hükümet Protokolü yapılırken, olağanüstü 
halin kaldırılması vaat edilmişti; o yine duruyor.*' Onu yine vaat ediyoruz efendim. O Hükü
met Protokolünde, beş ay sonra ya da on ay sonra terör kalkacak diye bir hüküm yok. Terörün 
ortadan kaldırılması Hükümetimizin temel amacıdır. Öyle sanıyorum.ki, sizin de temel amacı-
nızdır. Herhalde içinizden birisi çıkıp da, "Aman bu olağanüstü hal kalkmasın, aman bu böy
le devam etsin" demiyor, zaten böyle diyen arkadaşımız da yok. Hepimizin talebi aynı, Hükü
metin de talebi aynı; ama, "Nasıl?.." dendiği zaman, işte önemli olan bunun altyapısını hazır
layabilmek, alt koşullarını hazırlayabilmektir. 

Hükümetin bu konuyla ilgili olarak uzun süreden beri çalıştığını hepiniz biliyorsunuz, ba
sında izliyorsunuz, köşe yazarlarımız yazıyor, Başbakan konuşuyor, bakanlarımız konuşuyor. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna bir yasa tasarısı geldi, bu yasa tasarısı 
görüşülecek. Arkasından, daha başka tasarılar gelecek. Altyapıyı güçlendirecek, daha başka 
bir ifadeyle olağanüstü hali kaldırabilecek tüm yasal tedbirleri alabilmek için Hükümetin bir 
çalışma içerisinde olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İşte bunun ilki, mülkî amirlerimizin yetkile
rini artıran o tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi, sıra numarası aldı, görüşülecek. 
Buyurun, tatil yapmayalım, görüşelim, öyle inanıyorum ki, "buyurun, tatil yapmayalım, 
görüşelim" dendiği zaman, kaçacaksınız, kesinlikle kaçacaksınız, o noktaya da geleceğiz ve hep 
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birlikte de göreceğiz. Kaçacaksınız; çünkü, bunu siyasete alet etmek isteyenler var, bunu siya
sete alet ederek sürdürülmesinden sanki bir menfaat umanlar var. 

Bir grup temsilcisi arkadaşım çıkıyor, burada 20 dakika konuşuyor ve ve konuşmasında 
SHP'ye çatıyor. Oysa, SHP burada tek parti değil. Acaba SHP'ye niye çatıyorsunuz?.. Yani, 
SHP'ye çatmakla ya da SHP'yi burada eleştirmekle bir yere mi gideceğinizi sanıyorsunuz?.. 
Hayır, hiçbir yere gidemezsiniz; onlar bu teröre hiç çare değil. 

Değerli arkadaşlarım, biz, demokrasiyle idare edilen bir ülkeyiz, bir devletiz. Demokrasi
nin kuralları, kaideleri bellidir. Demokrasi, bazılarının sandığı gibi, sınırsız bir hürriyet, devle
ti tahrip etme hürriyeti, toprakları parçalayabilme hürriyeti, Türk Bayrağından başka bir bay
rak taşıyabilme hürriyeti anlamına gelmez. Her devlette, kendi kurum ve kuruluşlarını koruya
bilmesi için -hangi demokrasi ülkesine giderseniz gidiniz, demokrasiyle idare edilen hangi ül
keye giderseniz gidiniz- mutlaka bu ve buna benzer tedbirler vardır; Almanya'sında var, Ja
ponya'sında var terör, İtalya'sında oldu, İngiltere'de hâlâ devam ediyor, İspanya bunu hâlâ ya
şıyor, Portekiz yaşadı, dünyanın pek çok ülkelerinde bu terör olayı var. Onlar, yasaları çıkar
madan ya da idarî ve mülkî teşkilatlarını güçlendirmeden mi terörün üstesinden geliyorlar?.. 
Hayır arkadaşlar. 

Şimdi, şunu arz etmek istiyorum : Hiç kimse sanmasın ki, bu terör, bu boyuta gelmiş bir 
terör altı ayda biter, bir yılda biter... öyle bir nefes darlığının içine girmeyiniz, buna gerek yok. 
Çünkü, otuz seneden beri, kırk seneden beri, yüz seneden beri bunun üstesinden gelmeye çalı
şan devletler var. Tüm millet olarak, Parlamento olarak, bu terör yüz sene devam edecekmiş 
gibi tedbirli olmak zorundayız ve ona göre hazırlık yapmalıyız. Bu konuda~devIet tedbirli ol
mak zorundadır, hükümetler tedbirli olmak zorundadır. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Ben, 
olaya böyle bakıyorum; sizin nasıl baktığınızı bilmiyorum; ama, ben böyle bakıyorum. 

Bazılarının sandığı gibi, eğer bu terör -gerçekten sizin burada eleştirdiğiniz gibi- iki sene
de, beş senede ya da üç senede önlenecek ofsaydı, bizden önce sekiz sene iktidarda kalmış olan 
hükümetler bunu önlerdi. Kınadığım için söylemiyorum, yani, geniş nefesli olalım diye söy
lüyorum. . . ' ' • • 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ondokuz aylık icraatınızda terör arttı, ekşitmedi. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Terör olayı geniş boyutludur. Terör olayı Türkiye'yi böl

meye ve parçalamaya yöneliktir. Biz, burada zaten farklı da düşünmüyoruz. Türkiye'nin, dev
letin şu anda karşı karşıya bulunduğu terör örgütünün gücü, amacı, stratejileri, yani bunların 
hepsi bizim tarafımızdan da sizin tarafınızdan da biliniyor ve zaten burada farklı bir şey ortaya 
koyan yok; ancak, biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, anlayamadığım bir biçimde, bir taraf
ta, terörün boyutu anlatılırken koca bir çerçeve içerisine konuyor ve "efendim, okullar kapa
lı", "efendim, memurlar, öğretmenler öldürülüyor, insanlar göç ediyor" deniyor; pekala doğ
ru; ama, bu boyuta gelmiş terörü nasıl durduracağız dediğimiz zaman, şu ana kadar buraya 
gelip bir öneride bulunulmuş değil. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Var, var. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, arkadaşlarım, oradaki terörle ilgili olarak bir mut

luluğumu anlatmak istiyorum ve bununla ilgili arz etmek istediğim bir diğer husus da şu : De
mokrasi içerisinde Hükümet bunun tedbirlerini alıyor. Zaten, demokrasinin dışında bunun başka 
yolu da yoktur; ama silahlı mücadeleye karşı silahla mücadelenin dışında başka bir yol da yoktur. 
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Şimdi, oradaki halk, bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşamış halk göçüyor. Nereye göçüyor 
arkadaşlarım?.. Bir örnek olsun diye söylüyorum; biliyorsunuz, soğuk savaş döneminde doğu 
bloku ülkelerinden batıya göç olayları oluyordu. Doğu Almanya'dan, Romanya'dan, İtalya'
dan, Arnavutluk'tan, Macaristan'dan, Çekoslovakya'dan insanlar devamlı batı ülkelerine ka
çıyorlardı, akınlar oluyordu; sürekli insanlar öldürülüyordu, cinayetler işleniyordu; ama, be
nim ülke insanım, gidip başka devlete sığınmıyor; buraya dikkatinizi çekiyorum. Bu insanlar 
terör yandaşı değil, bu insanlar, özünde, topraklarımızın bölünmesine, parçalanmasına yan
daş değiller. Eğer böyle olmuş olsaydı, bugün Güneydoğu Anadolu ya da Doğu Anadolu Böl
gesinden göç eden insanlar, gidip benim İzmirime, Ankarama, yani Türkiye'nin 74 iline yerleş
me yerine, başka bir ülkenin sınırlarına dayanırdı. Onun en büyük uluslararası propagandası 
da budur. Ama, benim orada yaşayan insanlarım, hepiniz takdir edersiniz ki, bir başka ülkeye 
sığınma yerine -işte bizim birinci sınıf vatandaş dediğimiz olay bu, onlar da benim gibi, sizin 
gibi birinci sınıf vatandaştır- İzmir'e gidiyorlar, Başkente geliyorlar, İstanbul'a gidiyorlar, Ana
dolu'ya, Ege'nin her şehrine gidiyorlar ve halk orada kucak açmış, iç içe yaşamlarını sürdürü
yorlar. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Kimi kandırıyorsun! 
CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Ben kimseyi kandırmıyorum, siz kendi kendinizi kandırı

yorsunuz! 
Değerli arkadaşlarım, evet, burada birbirlerini kandıranlar var; ama, kendi kendini kan

dıranlar da var. Bizim düşüncemiz bu. 

AHMET TÜRK (Mardin) — Yalan söyleme o zaman. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Tekrar ediyorum, heikes aklını başına alsın, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlarımız, Türk Devletinin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Za
ten, eylemleriyle de birinci sınıf vatandaş olduklarını ispat ediyorlar. Yani, İzmir'e gidiyorsu
nuz, oraya göçmüş, terörden kaçmış; PKK'dan kaçıyor, PKK'dan, Türk Ordusundan kaçmı
yor. Eğer Türk Ordusundan kaçmış olsaydı, o gittiği yerde de Türk Ordusu var; ondan kaçmı
yor, PKK terör örgütünden kaçıyor, İzmir'e gidiyor, Manisa'ya gidiyor, Akhisar'a gidiyor, Ço-
rum'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, Edirne'ye gidiyor. Topraklarımız herkese kucak açmış, iste
yen gidip yerleşiyor. 

O halde arkadaşlarım, bizim bu insanlara elimizi uzatmamız lazımdır. Bunu siyasete alet 
eder, onları yıldırırsak, işte esas o zaman teröre ya da PKK teröristine hizmet etmiş oluruz. 
Bunun altını çiziyorum. 

Peki, orada kalan vatandaşımız ne yapsın?.. Yıllardan beri yurdu orası. Yurdu terk etmek, 
başka illere, başka ülkeye gitmek kolay değildir; çünkü, herkesin imkânları aynı şekilde elver
mez; ama ben inanıyorum ki, oradaki halkın yüzde 99'u -dikkat edin- kesinlikle bilesiniz ki, 
bu topraklar üzerinde, dil, din, ırk, mevki ya da mezhep farkı gözetmeden birlikte yaşamak 
istiyor. 

O halde, yapılacak şey şu : Zaten, Hükümet Programında da "Demokrasi içerisinde, in
san haklarını ihlal etmeden, yasal kurallar içerisinde, tabiî ve bağımsız hâkim kurallarını da 
uygulayarak terörün üstesinden geleceğiz" deniyor; ama, "terörün üstesinden geleceğiz" der
ken, bazılarının sandığı gibi, silahlı çeteye karşı da gülle gidemezsiniz. Elbette bunun bir tek 
metodu vardır, tüm ülkelerde olduğu gibi, silahlı çeteye karşı mücadele de silahlı çeteyle yapılır; 
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ama, bunu yaparken, esasen teröre bulaşmak istemeyen, bu ülkeyi parçalamak istemeyen, bu 
ülkeyi bölmek istemeyen, kendisini saf ve saf birinci sınıf vatandaş kabul eden insanlarla silah-
lı teröristi de birbirinden ayırmak zorundayız, işte, bizim yaptığımız olay budur. 

Bugüne kadar, eğer, Hükümet, almış olduğu tedbirlerle terörü belli aşamada, belli nokta
larda tutabilmiş, demokratik hak ve özgürlükleri koruyarak belli sonuçlara gidebilmişse, bun
lar, Hükümetin akıllı politikalarının doğal bir sonucudur diye düşünüyorum. Bu, gerçekten 
böyledir, bununla övünebilirsiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi bununla övünebilir, İnsan hakları 
ihlal edilmiyor ya da işin boyutuna göre ihlal edilmiyor ve her şey yasal çerçeve içerisinde yapı
lıyor. Hal böyle iken, hem de bakanlık yapmış bir arkadaşımız -çok enteresan, ben üzüldüm-
buraya çıkmış, "olağanüstü halin devamından bir şey elde edemezsiniz, bu tür yasalarla huzu
ru sağlayamazsınız".-diyor;.. Allah Allah!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Doğru Hacı Bey, doğru! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) •—Ondan sonra, burada, Olağanüstü Hal Yasasının ya da 

mülkî idare amirlerimizin yetkilerin, görevlerini saptayan yasanın maddelerini tek tek okudu. 
"Efendim, nüfus cüzdanı taşımamız neye yararmış...", "Silah diyorsunuz, zaten taşıyor, neye 
yararmış..." 

Vallahi, ben bu mantıktan bir şey anlamadım. O zaman, "Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
kanunlarını götürün çöpe atın, terörü önlersiniz" deyin. Bunun mantığı olur mu arkadaşlarım?.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — "Onlar zaten var" diyor. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Devlet idaresinde, insanların birbirleriyle olan münase

betlerinin ya da insanların devletle olan münasebetlerinin tümü, "yazılı hukuk" dediğimiz kural 
ve kaideler manzumesidir. Eğer siz toplum düzenini, belli kural ve kaidelere, yazılı kural ve 
kaidelere; kanun dediğimiz, madde dediğimiz kural ve kaidelere baglayamazsanız, o zaman 
aşiret devleti olursunuz, o zaman çiftlik kâhyası zihniyetiyle devlet yönetirsiniz. Bu böyle ol
maz. Bu, olsa olsa, söyledikleri gibi, "O kanunların hepsini kaldıracaksınız -ki, en son cümle
si de şöyle- İslam geleneğini yerleştirmek suretiyle anarşiyi önleyebileceksiniz" olur. öyle mi?.. 
(RP sıralarından "Öyle, öyle" sesleri ve alkışlar) 

Bir dakika, bir dakika, öyle el çırpmayın, durun bakalım, durun bakalım Hacı, durun 
bakalım, öyle yapmayın... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şakayla... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — İslam geleneğiyle bunu yapacaksınız, o zaman sizin... 
BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakika.;. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bulaşmakta, gelişmekte, yayılmakta olduğunu müşahede ettiğim bir ifade 

tarzını, bundan sonra kullanmamanızın daha uygun olacağını, bütün arkadaşlarım için söylü
yorum. Böyle, karşılıklı, "hacı, efe, tosun" gibi laflar, Yüce Meclisin yüceliğini gölgeleyeceği 
inancıyla, özür dileyerek; ama dikkatle de takip edeceğimi bilmenizi isteyerek, hatırlatıyorum; 
teşekkür ederim. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Asıl ben özür diliyorum Sayın Başkanım; amacım, sizin 
söylediğiniz anlamı aşmak değildi; o, samimiyetimin ifadesiydi. 

BAŞKAN — Doğru, şimdi, "Hacı bey" dedi, arkadan biri kalkar "hacı ağa" der, öbürü 
başka şey der; bunlar olmaz. 
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ben, müsamahanıza sığınarak, size katılıyorum, sizden . 
farklı da düşünmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum, anlayışla karşılayacağınızı bildiğim için ifade ediyorum. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sizden farklı düşünmüyorum Sayın Başkanım, eğer bir 

kusursa, Yüce Meclisten özür diliyorum; ama benim amacım kusur değil, tamamen bir sami
miyetin de ifadesi anlamında söylenmiş bir sözdür. 

BAŞKAN — Tabiî, "hacı", saygın bir ifadedir; ama yaygın kullanımında farklı manalar 
da çıkar. Böyle bir trafik kazası olmasın diye söyledim. 

Buyurun Sayın Şahin. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Kem söz sahibine aittir Sayın Başkanım, onunla benim 
ne demek istediğimi anlıyorlar. Gene de tüm hassasiyetimle katılıyorum görüşlerinize, eğer bir 
kusursa, peşin olarak özür diliyorum; zabıtlardan da silebiliriz, bir problem değil. Benim mak
sadım, onları küçümsemek ya da horlamak değil; tam aksine, sevgi bağını kurmak amacına 
dönüktür, mesele bundan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, yirmi dakikada, terör gibi bir belayı elbette izah etmek müm
kün değildir, bunu takdir edersiniz. 

Irak'ta, orada meydana gelen doğal yapılanmanın sonucu olarak oluşan güven bunalı
mından doğan bir otorite boşluğu ve bunun yarattığı bir bölge var. PKK'nın, otorite boşluğu 
olan bu yerde, sığınma, kaçma ya da lojistik üstünlük sağlamak için büyük bir çalışma içeri
sinde olduğunu hepimiz biliyoruz. PKK'nın, işte bu devleti çökertmek, orada müstakil bir devlet 
kurmak amacına yönelik faaliyetlerini biliyoruz ve bu yönde de devletin ve Hükümetimizin 
tedbir almasının, hepimizin dileği olduğuna da inanıyoruz. 

O açıdan, ben, tanınan bu süre içerisinde fikirlerimi, düşüncelerimi kısaca arz etmeye ça
lıştım. Bunların bir kısmına ana başlıklar halinde değinirken, bir kısmını da izah etmeye çalış
tım; ama, takdir edersiniz ki, yirmi dakika içerisinde bu iş olmuyor; ama inanıyorum ki, bu 
yirmi dakika içerisinde hepimiz birbirimizi anlamışızdır. 

Ben, tüm samimiyetimle ve içtenliğimle söylüyorum, Hükümetimiz bu konuda çok iyi ni
yetlidir. Hükümetimizin, terörün üstesinden gelmek, olağanüstü hali kaldırıp normal bir dü
zene, normal bir yönetime kavuşabilmek için elinden geleni yaptığına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Grup olarak, biz, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili olarak 
verilen Hükümet tezkeresine müspet oy vereceğiz. 

Yüce Meclisi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, şahsı adına ilk sözü Sayın Mahmut Kılınç'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Kılınç. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; olağanüstü hal yönetiminin bir dört 

ay daha uzatılmasıyla ilgili görüşlerimi aktarmadan önce, hepinize saygımı sunuyorum. 
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önce, bazı değerli grup sözcülerinin burada ifade ettiği birkaç konuya kısaca yanıt ver
mek istiyorum. 

Bir bölgeden göç varsa, bu bölgeden göçün, ülke içine veya ülke dışına taşması, hiç kimse 
için övünç vesilesi olamaz. Yani, eğer Diyarbakır'dan birileri İzmir'e gidiyorsa, İzmir'e gitti 
diye benim burada övünmem doğru değildir. Türkiye ve dünya kamuoyunu bu şekilde bilgilen
direrek yanıltmanın da doğru olmadığı düşüncesindeyim. 

Bu olayın Ispanya'daki veya İngiltere'deki olaylarla mukayese edilmesi doğru değildir. Bu 
hadise başka bir hadisedir. Benim bugün ülkemde günde 10 ila 15 arasında insan ölmektedir; 
asker, sivil veyahut militan, hepsi bu ülkenin vatandaşıdır. Vicdanlı konuşmak zorundayız, ha
diseyi böylece ortaya koymak zorundayız. İki ayda, üç ayda bir, İspanya'da, İngiltere'de bir 
bombanın patlamasıyla mukayese ederek, "nasıl olsa orada da oluyor, o halde burada olması 
da doğaldır" demek veya olayı böylece meşru göstermek, yanlış bir davranıştır; Türkiye* halkı
na yanlış olur, insanlarımıza yazık olur. 

Şunu söylemek istiyorum : Sayın Doğru Yol Partisi sözcüsü, "1967 yılından bu yana biz 
bu bölgeye yatırım yapıyoruz" diyor. Doğrudur. O halde, olaylar niye durmuyor? Yatırım ya
pılıyor ise neden durmuyor? Demek, sorun bu değil. Kendi .ifadeleriyle çelişiyorlar. 

Bir tek soru : Keban veya Karakaya'nın ürettiği elektriği kim kullanıyor» Atatürk Barajın
dan ürettiğimiz elektriği kim kullanıyor? Bölgenin hangi tesisi, hangi fabrikası, hangi kurulu
şu bu elektriğin yüzde kaçını kullanıyor? İfadelerimizi kullanırken, bölge insanıyla ilgili ge
rekli şeyleri de söylemek zorundayız. 

"Masum bölge halkı zarar görmüyor" diyor. Elimdeki liste, sadece haziran ayı içerisinde 
yakılıp yıkılan, boşaltılan köylerin listesi; sadece haziran ayı içerisinde... Lice'de; Peçar Bovar-
di (Bawarde), Zikte, Prisk, Norşin, Maştak, Hersige, Gozorik ve Şeyhmus (Şexmus) köyleri 
tamamen, Beraf Köyü de kısmen yıkılmıştır. 

Mardin'in Dargeçit İlçesinde Derince, Germero, Miste, Zewike, Çelik ve Berezeve köyleri 
ongun içerisinde boşaltılsın diye talimat verilmiş ve boşaltılmıştır; insanlar göç etmiştir, 

Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Hani Mele (Kana Mele) Köyü Mehme Mezrasının 20'ye 
yakın evi ateşe verilmiştir. 

Kulp'a bağlı 20 haneli Kevire Kele Köyünde evler ateşe verilmiş ve 5 evin de tamamı yakıl
mıştır. 

Bingöl'ün Karlıova İlçesine bağlı Hasanova Köyüne uçak ve helikopterlerle bomba yağdı
rılmıştır. 

' • . - ' . • » 

Van'ın Çatak İlçesine bağh Hafiştan (Xawiştan), yeni adıyla Sugeldi Köyüne sabah saat 
07.00 sıralarında baskın düzenlenmiş, köy tamamen boşaltılmış, köylüler Van ve Çâtak'a göç 
etmiştir. 

Bingöl'ün Karlıova İlçesine bağlı Kartal, Çilligöl ve Kıraçtepe köyleri bombalanmıştır; köy
lüler göç ettirilmiştir. 

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Çavuşa, Hevrik, Bilika ve Kamika köyleri havadan bom
balanmış, köylüler çevre köy ve ilçelere dağılmak zorunda kalmışlardır. Bunlar benim tespitle
rim; daha fazla olduğuna inanıyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, son iki yıldır, burada, değerli parti mensuplarının bu 
kürsüde dile getirdikleri bu konuyla ilgili görüşleri hiç değişmedi. "Daha çok polis, daha çok 
köy korucusu, daha çok asker ve daha çok silah" şeklinde özetlenebilecek politikayla bu soru
nu çözmek artık mümkün değildir. Meselenin özüne ve nedenlerine inmek gerekir. 

Türkiye'de Kürt sorunu sadece bugünün sorunu değildir. Tarihi, lütfen -bu Kurulun üye
leri, lütfen- açalım ve birlikte inceleyelim. Kimsenin bundan kaybı olmaz. Ülkenin tarihini in
celeyenler, bunun böyle olmadığını göreceklerdir. Mesele, Kürt halkının -altını çizerek 
söylüyorum- Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde, kendini, kimliğiyle ifade ve idare etme özgür
lüğüdür. Başından beri de hep bu istenmiştir. Artık bu sorun, milyonları ilgilendiren bir sorun 
olmuştur. Neden milyonları?.. 

Bölge insanı, şu veya bu şekilde bu işe bulaşmıştır, zarar görmüştür; kiminin yakını öl
müş, kiminin köyleri basılmış, kimi göç etmek zorunda kalmış; boşalan köyler,' buradan, böl
gedeki kentlere göç etmiş ve dolayısıyla kentler zarar görmeye başlamıştır. 

Bir tek sorun, çok acil bir sorun şudur : Diyarbakır, geçen iki yıl önce 300 bin nüfuslu 
iken, bugün 1 milyon sınırına varmıştır. Bu durum, yıllarca düzeltemeyeceğimiz çarpık bir kent
leşmeyi meydana getirmektedir ve birçok kaynağı da bu şekilde heder etmiş bulunmaktayız. 
Böylesi bir ortamda, bırakınız ticaretin gelişmesini, sermaye potansiyelinin yaratılmasını, da
ha önce var olan ticarî potansiyel de çöktü gitti. Köyler boşaldı ve dolayısıyla üretim eksikliği 
söz konusu. Köylerin boşaldığı bir ülkeyi düşünün... Köylerin boşaldığı bir ülkede üretim ol
maz, üretim eksikliği olur. Devlet İstatistik Enstitüsünün, önümüzdeki yıllarda, bu yıllarla il
gili gayri safi millî hâsılaya bu illerin katkısını ortaya koyduğu zaman, batıdaki bir ille muka
yese edildiğinde, bu gerçeği hep birlikte göreceğiz. 

Bu kadar çok kan ve gözyaşına mal olan, ülkenin kıt kaynaklarının böylesi hoyratça kul
lanılmasına neden olan olağanüstü hal yönetiminin artık çözüm olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 
yönetimle olaylar daha'da tırmanmış, daha çok acıların yaşanmasına neden olunmuştur. Her 
akşam televizyonlarının başına geçen ve haberleri izleyen yurttaşlar, "Nereye gidiyoruz, ne olacak 
bu işin sonu, neden bu acıları yaşıyoruz?" demekten kendilerini alamamaktadırlar. 

Bu yönetimce yerine getirilmek istenen güçlü il projesi de çözüm değil değerli milletvekil
leri. Dünyanın hiçbir yerinde, halkın oyuyla seçilmemiş olan hiçbir kimseye, hiçbir kuruma 
ve hiçbir makama bu kadar çok yetki verilemez. Bu, demokrasiye ve hukuka sığmaz. Eğer yet
ki verilmek isteniyorsa, valileri halkın oyuyla seçip, o yetkiyi verelim. Zaten meselenin özü de 
burada yatıyor; çözümün ilk olumlu adımı da bu şekilde olacaktır. 

"Ülkemizde Kürt sorunu yoktur, PKK terörü vardır" şeklindeki resmî ve bugünkü Hükü
metin de, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında savunduğu politika, doğru bir politika ol
madığı gibi, Türkiye gerçekleriyle de bağdaşmamaktadır. Bu politikayı savunmanın gerçeği sa
vunmak olmadığını, dünya devletleri ve demokratik kuruluşlar artık görmektedirler. 

"Biz kimseyle pazarlık yapmayız" şekliyle ifade edilen düşünceye de katılmak mümkün 
değildir. Önce bu sorun hakkında gözlüğümüzü değiştirmeliyiz. Biraz önce de söylediğim gibi, 
bu sorun, Kürt halkının ve Türkiye'nin en önemli sorunudur. Devlet, halkıyla barışmak zo
rundadır. 

Ülkeyi yönetenlerin, ülkenin bu en büyük ve en acil sorununu çözmek için ne gibi politi
kaları vardır, ne gibi demokratik tedbirler öngörmektedirler?.. Kürt halkı, kendini, Türkiye'nin 
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bütünlüğü içinde, kendi kimliğiyle özgürce ifade edip yönetebilecek midir? Artık herkes, soru
nun can alıcı yanının bu olduğunda birleşmekte ve çözümün buradan başlaması gerektiğine 
inanmaktadır. Meseleyi gizlemek, yanlış ifade etmek veya küllemek, sorunu çözmeyecek; tersi
ne, içinden daha zor çıkılır bir aşamaya getirecektir. Günümüzde hiç kimse, antidemokratik 
usul ve yöntemler kullanarak kendine ne pay çıkarabilir ne de sorunların çözümüne katkıda 
bulunabilir. .'». 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvelemirde devlet, bu ülkede yaşayan herkesin irade
sinin ortak ürünüdür. Dolayısıyla, devlet, kendi ülkesinden, daha çok insanı öldürmekle övü-
nemez, daha çok köy yakıp yıkıp boşaltmakla övünemez; devlet, bir kısım yurttaşının eline 
silah verip, yurttaşların birbirini boğazlamasıyla kendisine övünç payı çıkaramaz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -*• Sayın Kılınç, 2 dakikalık bir süre daha veriyorum; buyurun. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Süremin kısalığı nedeniyle, sadece çözüm önerilerimi 

sunacağım : 
Yüce Parlamentonun, şu dört önemli konuda kararlı davranıp, adım atarak, ülkenin sela

metini sağlaması gerekir. Türk ve Kürt halkının kardeşçe ve eşitçe bir arada yaşamasının yolu ı 

buradan geçer. Bu sükûnet ve İstikrar için : > 

1. Başta Anayasa ve takip eden tüm yasalarda Kürt kimliği kabul edilmeli, Kürtler bu • 
suretle, devletin ortağı olmalıdırlar. Bu durum, yasal güvencelere bağlanmalıdır. (DYP ve ANAP * 
sıralarından sıra kapaklarına, vurmalar ve gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)— O Anayasa sayesinde burada konuşuyorsun... 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Beni dinleyeceksiniz sayın milletvekilleri... 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Dinlemek zorunda değiliz. (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Ben çözüm öneriyorum... Çözüm öneriyorum; beni 

dinleyeceksiniz... Bağırmakla çağırmakla bu işin sonunu alamazsınız. Bağırılıp çağrıldığı için 
zaten bu iş buraya geldi. 

Kürtlerin siyasal örgütlenmesine müsaade edilmelidir. Bu, Kürt halkının sisteme katılımı
nı sağlayacak... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — PKK'nın sesini duyuruyorsun!.. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Dinleyin lütfen... 
Bakınız; bu, Kürt halkının sisteme katılımını sağlayacak, temsil edilme halkını kullana- -

rak, bununla sistemin... (DYP sıralarından gürültüler) Müsaade edin... Bu, benim sorunum 
değil. Benim sorunum olsa, zaten bu olmazdı; benim sorunum değil, bunu anla. Bu, Türkiye'
nin sorunudur. Keşke benim sorunum olsa. Ben özveride bulunmaya hazırım; ama benim so
runum değil... * . ' . ' . 

Bu sistemle, bir unsur olması sağlanacak, söz sahibi ve sorumluluk olacaktır. 
Kültürü ve dili üzerindeki bütün baskılar kaldırılmalı ve gelişmesi için gerekli bütün im

kânlar sağlanmalıdır. Bu, bir vatandaşlık hakkıdır. Bunlar sağlanarak, gerçekten, ikinci sınıf 
vatandaş olmadığı gerçeğini hep birlikte görmek zorundayız. Bu Parlamentoya bu görev düş
mektedir. 
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Yüce Meclisin bu işlevini yerine getirmesiyle, Türkiye insanının çağdaşlaşmasının kapıla
rını sonuna kadar açmış olması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Bu onurlu yaşamı sağlamak Yüce Meclisin görevidir. Sayın Başkana ve Yüce Heyetinize 

saygılarımı sunarım. (HEP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıhnç. 
Şimdi, söz sırası, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Beytullah Mehmet Gazioğlu'nda. 
Buyurun Sayın Bakan, (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sevgili milletvekili arkadaşlarım; 10 ilimizde sürdürülen ve 19 Mart 1993 tarihinde 4 ay daha 
uzatılan olağanüstü hal uygulamasının, 19 Temmuz 1993 tarihinden itibaren başlamak üzere 
4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önceki olağanüstü hal uzatmalarında da, deği
şik vesilelerle, ülkemizin gündemini yıllardan beri işgal etmekte olan bölücü terörist faaliyetle
rin niteliği, amaçları, bağlantıları ve uluslararası boyutu hakkında Yüce Meclisinize defalarca 
bilgi sunulmuştur. 

50 nci Cumhuriyet Hükümetinde, atandığım ve 25 Haziran 1993 günü göreve başladığım 
İçişleri Bakanlığında, bir devlet sorunu olan ve toplumumuzu, her kesimi ve her ferdiyle ya
kından ilgilendiren terörle mücadelede devraldığım bayrağı, bu hizmet yansında en önemli yerlere 
getirmeye çalışacağım. 

Burada, terörle mücadelede alınan olumlu,sonuçta ve kat edilen mesafede katkılarını say
gı ve kıvançla izlediğim İçişleri eski Bakanı Sayın İsmet Sezgin'e, erinden en üst komutanına, 
polis memurundan en üst amirine kadar bütün güvenlik güçleri mensuplarına şükranlarımı 
sunuyorum. 

İçişleri Bakanı olarak ikinci kez karşınızda olduğum bugün, daha önce defalarca belirti
len hususlara değinmeden, son gelişmeler hakkında bilgi vermek ve olağanüstü halin bir kez 
daha uzatılmasına gerekçe oluşturan durumu ortaya koymak istiyorum. 

Benden evvel burada söz alan milletvekili arkadaşlarım da müttefiklerdir ki, bugün Tür
kiye'nin en önemli sorunu budur ve arkadaşlarım, Türkiye'nin terör problemi hakkında fevka
lade karamsar tablo çizmişlerdir, devletin durumu hakkında da fevkalade karamsar tablo çiz-^ 
mislerdir. Hele, her zaman güler yüzle gördüğüm Eyüp Aşık'ın, bu kadar kara bir tablo çizme
sine bir mana veremedim. 

İlk olağanüstü hal uygulaması, 1987 senesinde başlamıştır (sizin döneminizde), 1991 yılı 
sonuna, yani 1992 senesine kadar da bu devam etmiştir. Bu süre zarfında, bu Başbakanlık tez
keresi 12 defa Meclisin huzuruna getirilmiştir ve biz, 12 defa, sizin Başbakanımızın getirdiği 
bu tezkereye "evet" oyu verdik. 

Bu bizim 5 inci getirişimizdir. Gönlümüz ister ki, herkesin istediği gibi, müreffeh, güzel, 
hiçbir problemi olmayan bir Türkiye olsun ve biz böyle bir pozisyonla karşı karşıya gelmeye-
Iim. Ancak, söylediğiniz şartları öne sürdükten sonra, gözlerinizi de "bu şartlar muvacehesin
de, olağanüstü halin uzatılmasında zaruret vardır" demekle bitirmeniz gerekirdi. Bütün bun
lardan bahsettikten sonra, "biz uzatılmasına oy vermeyeceğiz" demek, gösterdiğiniz gerekçe
lerle çelişki meydana getiriyor kanaatimce. , 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, bu hadiseler ta 1984'te başladı. 1984'te 
başladığı zaman, PKK, 200-300 kişilik bir grup halinde görünüyordu; bugün ise PKK, 10 bin 
kişilik bir bölücü güç olarak ortaya çıkmıştır; tespit edilen gücü 10 binler seviyesindedir. 

Şimdi, "efendim, şu zaman içerisinde bu kadar çok güvenlik görevlisi öldürüldü" diyor
sunuz; ama buna karşılık, ne kadar çok terörist yakalandı, öldürüldü; bir de onu söyleyin. Çünkü, 
sayısı arttıkça mücadele ortamı arttı, sayısı arttıkça baskınlar arttı; netice olarak ilci taraftan 
da tabiî ki telefat fazlalaştı. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Demek ki, tedbir bu değilmiş! 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Esasen, bu

güne kadar, bu konuda, Yüce Meclis üyelerimizin, siyasî partilerimizin, demokratik kitle ör
gütlerinin, basınımızın ye halkımızın desteğini, daha önemlisi de, hükümetimizin ortaya koy
duğu siyasî iradeyi yanında bulan güvenlik güçlerimiz, üstün bir moralle terörün üzerine git
miş, teröristlere de her bakımdan büyük kayıplar verdirilmiştir. Doğru teşhise dayalı önlemler 
alınmıştır. Oyunu kuralına göre oynama kararlılığı ve teröristi, masum yöre halkından soyut
lama stratejisi olumlu meyvelerini vermiş, millî mücadeleden bu yana ilk kez bu denli yoğun 
bir devlet ve millet kaynaşması sağlanmıştır. 

Kuzey Irak Operasyonu dahil, etkin operasyonlar sonucu prestij kaybeden eli kanlı bölü
cü eşkıya çetesi PKK, örgüt liderinin 17 Mart 1993 tarihinde Lübnan'da yaptığı başın toplantı
sında da belirttiği gibi, silah bırakma aşamasına getirilmiştir. Ancak, değerli milletvekilleri, 
"teröristler silah bıraktı; teröristler ateş kesti" gibi ifadelerle ortaya konulmaya çalışılan duru
ma daima ihtiyatla yaklaşılmıştır. 

Yaratılmaya çalışılan durgunluk ortamını, teröristlerin, özellikle Kuzey Irak Operasyonu 
ve diğer etkin operasyonlarımız sonunda kaybettikleri güçlerini yeniden derleyip toparlamak 
için kullanacağının bilinciyle, istihbarat dahil bütün önlemler aksatılmadan sürdürülmüştür. 
Kaldı ki, 17 Mart 1993 tarihinden kanlı Bingöl katliamına kadar geçen dönemde de, bölücü 
teröristlerin ateş kestiği ve de silahı bıraktığı da söylenemez. 

Nitekim, 17 Mart - 23 Mayıs 1993 tarihleri arasında, sadece olağanüstü hal bölgesinde, 
66 adet silahlı saldırı ve çatışma, 5 adet gasp ve yol kesme, 7 adet taciz ateşi ve 29 adet kundak
lama olayı meydana gelmiştir. Bu olaylarda 6 güvenlik görevlimiz şehit edilmiş, 32 güvenlik 
görevlimiz yaralanmış, 47 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, gene 50 vatandaşımız da yaralan
mıştır. 17 Mart - 23 Mayıs tarihleri arasında 106 terörist ölü, 5 terörist yaralı ve 84 terörist de 
sağ olmak üzere toplam 195 terörist ele geçirilmiştir. Aynca, 45 terörist de kendiliğinden gü
venlik güçlerine teslim olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, devletimiz, şefkatli durumunu sürdürmüştür. Hükümeti
miz, henüz suç işlememiş, elini kana bulamamış, gerek korkutularak gerekse kandırılarak eli
ne silah verilip dağlarda gezmeye zorlanan gençlerimizi yeniden toplumumuzun saygın birer 
ferdi olarak kazanmak ve annelerinin gözyaşını dindirmek amacıyla; teslim olmaları şartıyla, 
bunlar hakkında takibat yapılmamasını sağlayan bir kararname hazırlayıp imzaya açmışken, 
hepinizin bildiği gibi, aynı saatlerde Bingöl katliamı yapılmış, 33 silahsız askerimiz şehit edil
miş; ayrıca, bu olayda 7 vatandaşımız da yaşamını yitirmiştir. 

Devletin, kararnameyle ortaya koyduğu yaklaşımı sonucunda örgütten kopmalar olacağı 
ve örgütün dağılacağı korkusunun PKK içerisinde egemen olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim, 
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kararnamenin gündeme geldiği günkü Bingöl katliamı, halk düşmanı olduğu artık herkesçe 
bilinen PKK'nın, kendi elemanlarına da düşmanlığının açık bir göstergesidir. 

PKK, devletin şefkatli elini geri itmiştir. Kendi menfur emelleri için, tehlikeli gördüğü ka
rarnameyi engellemeye çalışmıştır, PKK'nın bu gayretine karşın, devletimiz ve Hükümetimiz, 
her zamanki sevecen yaklaşımıyla, anılan kararnameyi 8 Haziran 1993 tarihinde yürürlüğe koy
muştur. Bu tarihten sonraki 15 gün içerisinde de, l'i kadın 16 kişi teslim olarak bu kararname
den yararlanmak istediğini bildirmiştir. 

Bu kararnamenin yürürlüğe konulmasından rahatsız olan PKK terör örgütü elebaşları-
nın, kararnameden militanların etkilenmesini önlemek amacıyla, eyleme karışmamış olanlara 
eylem yaptırma gayreti içine girmiş, radyoları dinletmeme çareleri aramış, gazete okutmamış, 
aileleriyle görüşmelerini engellemiştir, istihbarı bilgilerden bu hususların hepsi tespit olunmuştur. 

Bu vesileyle, şu ya da bu şekilde teröre bulaşanlara ben de buradan bir kez daha çağrı 
yapmak istiyorum : Geliniz, gerek bu kararnamenin ve gerekse Pişmanlık Yasasının sizlere aç
tığı kurtuluş yoluna giriniz. Çünkü, terörün çıkmaz sokağı sizi hüsrandan başka hiçbir yere 
götürmeyecektir. Halk düşmanı elebaşlarınızı tanıyınız ve devletimizin size uzattığı eli vakit 
geçirmeden yakalayarak, sizi bekleyen ailelerinize daha fazla gözyaşı döktürmeyiniz. Kendini
zi terör bataklığından kurtararak, ulusumuzun saygın ve onurlu birer ferdi olarak yaşamınızı 
sürdürünüz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Bingöl katliamından sonra, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK, 
bölgedeki eylemlerini artırmıştır. Terörün gıdası olan korku ve dehşeti bu yöremizde yeniden 
egemen kılmak amacıyla, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk demeden masum halkımıza saldır
maktadırlar.. Birkaç gün önce, teröristlerin, Mardin ili Yeşilli ilçesinde öldürdükleri, çoğu ka
dın ve çocuk 7 masum vatandaşımızın basın organlarına ve ekranlara yansıyan görüntüleri, 
bizi derinden yaralamıştır. 

Bingöl katliamından bu yana... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Bingöl'de meydana gelen katliam, Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Yani, 24 Ma

yıs - 28 Haziran arasındaki dönemde, olağanüstü hal bölgesinde, PKK kaynaklı 107 silahlı sal
dırı ve çatışma, 3 köy baskını, 16 gasp ve yol kesme, 19 taciz a,teşi ve 32 kundaklama eylemi 
meydana gelmiş; bu olaylarda 74 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 101 güvenlik görevlimiz ya
ralanmış, 82 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 80 vatandaşımız da yaralanmıştır. Aynı dönem
de, 202 terörist ölü, 6 terörist yaralı, 70 terörist sağ olmak üzere toplam 278 terörist ele geçiril
miştir. 

19 Mart - 24 Haziran tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonlar
da, olağanüstü hal bölgesinde, 801 uzun namlulu silah, 312 tabanca, 561 bomba ve yüzbinden 
fazla da mermi ele geçirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, alınan istihbarı bilgilerden; geçtiğimiz kış dönemi içerisinde ger
çekleştirilen başarılı operasyonlarla kadroları büyük ölçüde tasfiye edilen örgütün, dönem içinde 
yönetim kadrolarınca belirlenen ütopik hedeflere ulaştınlamamasının ve tasfiyesinin nedeni 
olarak, yönetime muhalif görülen ve yürütülen faaliyetlerden hoşnut olmayan birçok mensu
bunu örgüt içi yargılamalar sonrası cezalandırdığı; PKK'nın dönem içerisinde geliştirmeye ça
lıştığı taktik manevralarla stratejik denge dönemine ulaştığından bahisle, kırsal kesimde faaliyet 
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gösteren kadrolarını takım, bölük ve tabur düzeyinde organize hale getirmeye çalıştığı; yine 
kırsal kesimde faaliyet gösteren kadroların, coğrafık şartların da yardımıyla, kurtarılmış alan
lar oluşturma gayreti içerisinde olduğu; PKK mensupları ve örgüte müzahir çevrelerce bölgede 

; yapılan propagandalarla, yöre halkından, askerlik çağı gelmiş gençleri askere göndermeyerek, 
silahlı faaliyet göstermek üzere kırsal kesime çıkarmalarının ve her aileden, bir örgüt mensu
bunun donatılmasının istendiği; örgütün terörist kadrolarını genişletmek ve gerçekleştirmeyi 
hedeflediği büyük çaplı eylemler için, yurt içi ve yurt dışındaki Kürt orijinli vatandaşlarımız 
arasında "örgütün silahlı organını büyüme ve donatma" kampanyası adı altında kapsamlı bir 
faaliyete giriştiği; PKK'nın silahlı faaliyetlerine destek konumunda ülke içerisinde geliştirmeye 
çalıştığı cephe faaliyetlerini kurumlaştırmak amacıyla Kuzey Irak'ta bir cephe merkezi oluştu
rarak, diğer bölücü unsurların da katılımıyla önümüzdeki günlerde bir kongre gerçekleştirme
ye çalıştığı; bölgede savaş ekonomisi olduğundan bahisle, yöre halkı ve bölgedeki iş sahiplerin
den, gücü oranında, zorla ve gönüllü katılımlarla, ''vergilendirme*' adı altında yardım topla
ma faaliyetlerine ivme kazandırdığı anlaşılmaktadır, 

Terör örgütü PKK'nın, önümüzdeki dönemde, il ve ilçe baskınları ile güvenlik kuvvetleri
ne yönelik büyük çaplı organize eylemlere yöneleceği; yurt içi ve yurt dışında legal alandaki 
demokratik görünümlü faaliyetlerine hız vereceği; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde 
silahlı terör eylemleriyle paralellik gösterir şekilde batı illerinde de terör eylemlerini, illegal Türk 
solunun yardımıyla yaygınlaştırmaya çalışacağı; üst seviyede askerî ve mülkî erkâna yönelik 
suikast türü eylemlere girişeceği; bölgede ticarî hayatı ve sirkülasyonu kontrol altında tutmak 
için devlet karayolları ile demiryolları üzerinde yol kesme ve sabotaj türü eylemlerini yoğunlaş
tıracağı; turistik tesis ve yörelerimizde sansasyonel eylemler gerçekleştireceği ve bunlara devam 
edeceği değerlendirilmektedir. 

Nitekim, gündem dışı konuşmalarda dile getirilen Antalya'daki olay, alınan bu istihbarat 
neticesinin fiiliyata dökülmüş bir olgusudur. Ancak, bilinmelidir ki, bu tür terör eylemlerinde 
caniler, sadece bir ulusu değil, dünyayı karşılarına almaktadırlar; çünkü, "Türkiye'nin döviz 
gelirine balta vuracağız" şeklindeki adi hesaplarının gerçekte insanların seyahat, gezme, gör
me, dinlenme, eğlenme haklarına da vurulmuş bir darbe olacağı ve dünya uluslarının tepkisini 
çekeceği açıktır ve de çekmiştir. Nitekim, yoğun bakıma alman ve hayatî tehlikeyi atlatan Al
man dostumuz Kraus'un eşi Maripn -kendisi de bu olayda yaralanmıştır- duygularını anlatır
ken, "PKK'yı gazetelerden tanıyordum; bunlar̂  herkesi yok etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey 
olamaz. Halen olayın şokundayım" diyerek, insanlığın sesini dile getirmiştir. 

Açıklamaya çalıştığım olay ve gelişmelerin şekil ve boyutları, görüleceği üzere, olağanüs
tü halin ilanını gerektiren nedenlerin ortadan kalkmadığını göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eldeki verilerden anlaşılacağı üzere, dış desteklerini yitirmeye baş
layan PKK, Ermeni Asala örgütünden sonra, Almanya'daki Neo Nazilerle de işbirliği içerisine 
girmiş bulunmaktadır. Eşkıya örgütü PKK'nın elebaşısının, Solingen'de alçakça kundaklanan, 
evlerinde diri diri yanan vatandaşlarımızın bu ölümlerinden memnuniyet duyduğuna ilişkin 
açıklamaları, ibret alınması gereken açıklamalardır. 

PKK, yurt dışında da azgınlaşarak, birçok Avrupa kentinde misyon binalarımıza ve işyer
lerine saldırılar düzenlemiştir ve düzenlemektedir. Yitirdikleri etkinliklerini Avrupa'da yeni
den gündemde tutma çabasına girmişlerdir. Bu durumun, Batılı dostlarımızca da iyi değerlen
dirilerek, artık, terör örgütü PKK'nın bu gibi eylemlerine müsamaha göstermeyecekleri umu
dunu taşıdığımı belirtmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, gerek Sayın Demirel ve gerkse Sayın Çiller 
Hükümetlerinin temel amaçlarından birisi, olağanüstü hal uygulamalarını ve Anayasal uygu
lamaya neden olan ortamı, normal düzene döndürmektir; çalışmalar bu doğrultuda sürdürül
mektedir., özellikle, il İdaresi Yasası, Polis Görev ve Yetkileri Yasası ve Jandarma Teşkilat Gö
rev ve Yetkileri Yasası yeniden ele alınarak tasarılar hazırlanmış, il idaresi ve jandarmayla ilgili 
yasa tasarıları, 23.6.1993 günü İçişleri Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilmiştir. Şayet 
şu sözü geçen yasa tasarılarını Yüce Meclisimizde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — ... kanunlaş-

tırabilirsek, karşınıza arkadaşlarımızın ısrarla söylediği gibi, bir daha, bu "Başbakanlık tezkere
siyle çıkılmayacaktır. 

Her ne kadar, Sayın Kılınç, bu değişikliklerle güçlü bir il idaresinin kurulamayacağı iddia
sında ise de, biz, bu değişikliklerle, güçlü bir il idaresinin kurulacağını iddia ediyoruz ve bu 
durumda da, bu tezkerelere gerek kalmayacağını düşünüyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, teröre karşı geliştirilen güvenlik önlemlerinin yanı sıra, yörenin 
ekonomik yönden kalkınmasına yönelik çok önemli adımlar atılmıştır ve atılmaya da deyam 
edilecektir. Arz etmeye gayret ettiğim yasal düzenlemelerle desteklenecek bu çalışmalar, çok 
önemli ve olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Terörün üstesinden, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik 
devlet anlayışı içerisinde, olağan yönetim koşullan çerçevesinde gelinebileceğine yürekten inan
maktayız. . 

Bununla birlikte, halen süregelmekte olan terör olgusunun ve tehdidin henüz tam anla
mıyla bitmemiş olması ve olağan döneme geçiş planlarının hazırlanabilin esine ve uygulanabil
mesine olanak verilmesi bakımından, bölgede yürürlükte bulunan olağanüstü halin dört ay 
daha uzatılması zorunluluğunu Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum. 

Her zaman kıvançla tanık olduğumuz sağduyu ve desteğinizin bugün de sergileneceğine 
hiç kuşkum yoktur. Çalışmalarımıza gerçek anlamda ışık tutacak görüş, eleştiri ve önerilerini
ze de şimdiden teşekkür ediyorum. 

Vatan, bayrak, ulus ve devlet sevgisinden başka hiçbir şey düşünmeden vatanını koruyan, 
göğüslerini kahpe kurşunlara kahramanca siper ederek gözünü kırpmadan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — ... yaşamını 

feda eden aziz şehitlerimiz ile yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralılan: 

miza acil şifalar diliyorum. 
Ulusumuzun birliğini bozmaya, her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğu-

rulan vatanımızı bölmeye yönelik her türlü girişimi, devletimiz, demokrasinin erdeminden, hal
kımızın ve onun açık bir yansıması olan Yüce Heyetinizin sağduyulu desteğinden aldığı güçle 
yok edecektir; buna inancımız tamdır. 

Bu inanç, duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinize en içten saygılarımı sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tezkere üzerinde şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Sayın Muzaffer Demir'i kür

süye davet ediyorum. (HEP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Demir. 

MUZAFFER DEMtR (Muş) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Türkiye'nin 
en önemli sorunu olan Kürt sorununun neden olduğu olağanüstü hal uygulaması üzerindeki 
konuşmalarıma başlamadan önce Yüce Meclisi, siz değerli milletvekillerini en içten sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kürt meselesi, gerçekten, bugün Türkiye'nin güncel meselesini, en 
temel meselesini teşkil etmektedir. Olayın neresinden bakarsanız bakın; demokratikleşmede ge
linen noktaya bakın, ekonomide varılan tıkanmaya bakın, kentleşmede, gecekondulaşmada ge
linen noktaya bakın, çevre kirliliğine bakın, hepsinin temelinde Kürt meselesi yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada bu iki halk gibi, Türk ve Kürt halkı gibi, tarihte kader bir
liği yapmış, tasada ve kıvançta birlikte yaşamış, birlikte gülmüş, birlikte üzülmüş iki başka 
halk daha gösteremezsiniz. Âdeta et ile tırnak gibi olmuşlardır tarih süresince, kardeş gibi ya
şamışlardır birlikte uzun süre; ama, yetmiş yıldır varılan noktada öyle bir noktaya gelmişiz 
ki, ailenin büyük kardeşi, ailenin tüm idaresini elinde bulunduran kardeşi, sürekli, küçük kar
deşi dövmeye, hırpalamaya, horlamaya başlamıştır; öyle sürdürmüştür. Şimdi, ailedeki küçük 
kardeş diyor ki: Sen benim ağabeyimsin; idare sende kalsın, büyüklük sende kalsın; ama, beni 
hırpalamaktan vazgeç, beni sömürmekten vazgeç; ben de insanca haklarımı kullanmak istiyo
rum. Evet, bence, şu anda Türk halkıyla Kürt halkı arasındaki temel sorun budur. Siz nasıl, 
iki kardeşin ilişkilerini koparıp atamazsanız, nasıl, iki kardeşi temelden birbirinden ayıramaz-
sanız, bu iki halkı da kalın çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, daha çağdaş ve daha modern olduğunu söylediğimiz Türkiye Cum
huriyeti, ne yazık ki, Kürt meselesinde Osmanlı imparatorluğundan daha geri noktadadır; o, 
bizim hilafetçi dediğimiz, bizim saltanatçı dediğimiz, bizim teokratik devlet anlayışı dediğimiz 
Osmanlı İmparatorluğu anlayışından çok daha gerilerdedir. Bakınız Osmanlı dönemine : Os
manlı döneminde, Kürtlerin tüm varlıkları kabul edilmiş; toprağıyla, coğrafyasıyla, kültürüy
le, tarihiyle sosyolojik olgusuyla kabul edilmiş; Kürtler kısmî olarak özerk durumdadır. De
ğerli Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, Fransa Kralına yazmış olduğu yazısında, kendisini, 
çeşitli eyaletlerin sultanı olarak lanse eder ve bu eyaletler içerisinde Kürdistan Eyaleti de vardır. 
Ama, cumhuriyetle birlikte Kürt ismi unutuldu, Kürt varlığı inkâr edildi, Kürtlerin üzerinde 
yaşadığı coğrafya parçasına "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri" denildi. Kürtler zorla, 
şiddetle imhayatabi tutuldu, dilleri ve kültürleri ise asimile edilmeye çalışıldı. 

Sayın Bakanımız yaptığı açıklamada, "1984 yılından bugüne kadar 200-300 kişiyle başla
yan PKK'nın silahlı gücü 10 bin kişiye vardı" diyor. Türkiye'de hep beraber deriz, Türkiye'de 
sadece Kürtler yok ki; Türkiye'de Çerkezler var, Araplar var, Yahudiler var, Ermeniler var... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Lazları da kabul edelim!.. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Lazlar var diyoruz, doğrudur. 
Türkiye'de 30'a yakın etnik grup var; ama, bir PKK niye Karadeniz'de çıkmıyor, niye Lazlar 

içerisinde çıkmıyor, niye Yahudiler içerisinde çıkmıyor, niye Araplar içerisinde çıkmıyor? 
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Değerli arkadaşlarım, bir kere, Kürt meselesi diye bir meseleyi kabul etmek lazım. Türki
ye'nin temel meselesi, Kürt meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Ortadoğu'da 30 milyona varan bir Kürt nüfusu vardır; Kürt
ler, Lazlar değildir... 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, mesele, bugüne kadar, böyle, şiddetle, kanla, barutla halledil
meye çalışıldı. Ben, meselenin, şiddetle halledileceğine inanmıyorum; meselenin, demokrasiy
le halledileceğine inanıyorum; meselenin, demokrasiyi hayata geçirerek, demokrasiyi hayat bi
çimi kabul ederek, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Türkiye'nin bütün insanlarını ku
caklayan çağdaş bir yapıyı, çağdaş bir devlet mekanizmasını getirerek aşılabileceğine inanıyorum. 

Dünyada etnik meselesi olan tek ülke Türkiye değildir; dünyada etnik meselesi olan bir 
sürü ülke gösterebilirim size; ama, hepsi, çağı yakalayarak, demokrasiyi yakalayarak, insan te
mel hak ve özgürlüklerini esas alarak meseleyi çözmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Olağanüstü Hal Yasası veya uygulaması antidemokratiktir. Bakın, 
Olağanüstü Hal Yasasının 2 nci maddesinde ne yazıyor : "Olağanüstü hallerde vatandaşlar 
için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleriyle, olağanüstü hallerin her türü için ayrı 
ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulaca
ğına, halin gerektiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına dair..." diye devam eder. 

Bakın arkadaşlar, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlandırılacağı, nasıl kısıtlanacağı ve 
nasıl ortadan kaldırılacağından bahsediyor Olağanüstü Hal Yasası. Yani, siz, Türkiye'nin belli 
coğrafyasında kalın çizgiler çizerek, bu coğrafyada temel hak ve özgürlükleri askıya almışsı-
nızdır; temel hak ve özgürlüklerden vazgeçmişiz. 

Değerli arkadaşlarım, zamanımın da çok kısıtlı olduğunu göz önünde tutarak, olağanüs
tü hal uygulamasının Türkiye halkına ve bütçesine getirdiği ekonomik birtakım verileri size 
sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Olağanüstü Hal Bölgesi dediğimiz 13 ilde 180 bin kamu personeli
ne ayda ödenen miktar 255 milyar liradır; olağanüstü hal tazminatı diye ödenen miktar 255 
milyar lira. 3 trilyon 600 milyar lirayı buluyor. Yani, devlet, doğuda, güneydoğuda, olağanüstü 
hal bölgesi dediğimiz farklı coğrafyada, memurunu orada tutabilmek için, memura yılda 3 trilyon 
600 milyar lira fazladan para veriyor, rüşvet veriyor. 

Bakınız, İstanbul'da üniversite mezunu birinci derecenin dördüncü kademesinde bir öğ
retmen 4 milyon 593 bin lira maaş alırken, Muş'ta 5 milyon 977 bin lira maaş alıyor; aradaki 
1 milyon 384 bin liralık fark, olağanüstü hal tazminatıdır. 

Bu 180 bin kamu personeli, 657 sayılı Yasa kapsamındaki personeldir; bu yasa kapsamına 
girmeyen askerî, adlî personel ve gizli ödenekten maaş alan MİT mensupları da eğer hesapla
nırsa, bu rakam 10 trilyon liraya varıyor. Yani, devlet, memura ekstradan 10 trilyon lira olağan
üstü hal tazminatı veriyor. 

Olay bununla bitmiyor; olayın açıklamasına devam ediyorum : "Köy koruculuğunu 
kaldıracağım" vaadiyle işbaşına gelen Hükümetimiz, ne yazık ki, köy koruculuğunu kaldır
madı, bilakis, köy koruculuk ordusunu daha da artırdı. 

Benim okuduğum bu rakamlar, sayın bakanlarımıza yönelttiğim soru önergelerime aldı
ğım cevaplardan çıkarılmıştır. Halen bölgede, 44 372 köy korucusu görev yapmaktadır. Sadece 
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1992 yılı içerisinde -bu Hükümet zamanında- ölüm ve istifa sonucu ayrılan 4 045 köy korucusu 
yerine, 9 432 köy korucusu daha alınmıştır. 

Bakınız örnek olarak okuyorum size: "Batman'da 1 114, Hakkâri'de 7 123 köy korucusu 
bulunmaktadır. Yani, Hakkâri gibi bir ilde 7 123 köy korucusuna maaş veriliyor; yani, nere
deyse, Hakkâri'de, yetişkin erkeklerin hepsi korucu yapılmış. 

Bu köy korucularına ayda ödenen miktar, net olarak 2 milyon 203 biner liradır. Köy koru
cusuna ayrıca yiyecek, giyecek yardımı yapılmaktadır, silah verilmektedir, cephane verilmekte
dir. Bütün bunlar hesaplandığında, köy korucularına yaklaşık olarak yılda 4-5 trilyon lira ci
varında para gitmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Demir, 2 dakikada toparlamanızı rica ediyorum. 
MUZAFFER DEMÎR (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz, çok çarpıcı örnekle

ri dile getirmek istiyorum. Şimdiye kadar bunlar hep Türk kamuoyundan gizlenmeye çalışıldı. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, bölgede, okul yerine hapishane, fabrika yerine de karakol 
inşa ediyor. Bakınız, bugüne kadar 353 jandarma karakolu yapılmış, 697 jandarma lojmanı 
yapılmış, son iki yılda 7 195 polis lojmanı yapılmış; tek tek sizlere okuyacağım. 

Değerli Başkanım, affınıza sığınarak birkaç dakika daha rica ediyorum. 
Bitlis'te 612 polis lojmanı yapılmış, Van'da 186 polis lojmanı yapılmış, Sımak'ta 678 polis 

lojmanı yapılmış. Yani, nüfusu 15-20 bin civarında olan Sımak ilini düşünün -ki, bunun yarı
sından fazlası da askerdir ve polistir- 678 tane polis lojmanı yapılmış; yani, neredeyse Şırnak 
halkının hepsini içine alabilecek konut var. 

Diyarbakır'da 2 110 polis lojmanı yapılmış, Hakkâri'de 382 polis lojmanı yapılmış, Bin
göl'de 230 polis lojmanı yapılmış, Tunceli'de 323 polis lojmanı yapılmış, Mardin'de 325 polis 
lojmanı yapılmış, Muş'ta 148 polis lojmanı yapılmış; kısaca, toplam olarak 7 195 polis lojma
nı yapılmış. 

Değerli arkadaşlarım, yine eski İçişleri Bakanımız Sayın tsmet Sezgin'e yöneltmiş oldu
ğum soru önergeme vermiş olduğu cevapta, "bir savaş uçağının bir seferlik sorti maliyetinin 
120 ila 180 milyon lira arasında değiştiğini, son yapılan Kuzey Irak operasyonuna uçaklarımı
zın 900 sorti yaptığını, helikopterlerimizin 800 sorti yaptıklarını, bir helikopter sortisinin mali
yetinin 80 milyon lira olduğunu" söylüyordu. 

Yine, eski Hükümetin Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz, bir demecinde, Kuzey 
Irak operasyonu maliyetinin 13 trilyon lira olduğunu söylüyordu. 

Kısaca şunu söyleyeyim : Köy korucularına yılda 4-5 trilyon lira, orada çalışan kamu per
soneline yılda 10 trilyon lira, polis ve jandarma lojmanı, pclis ve jandarma karakolu, emniyet 
amirliği, emniyet müdürlüğü binalarına harcanan 30 trilyon liraya yakın bir para ve 13 trilyon 
lira da Kuzey Irak operasyonuna olmak üzere, toplam 60 trilyon lira harcanmaktadır. 

Sayın Başbakanım, dünyanın en güzel Başbakanı, dünyanın en güzel Genel Başkanı; büt
çenin üçte biri güneydoğuya gidiyor; bunu siz de itiraf etmiştiniz ve "anarşi hallolmadan bütçe 
açığını nasıl kapatırım, enflasyonu nasıl azaltırım?" diye,söylemiştiniz. 

Peki, bu yangına nasıl çare buluruz? Devlet, rüzgâr ekti, şimdi fırtına biçiyor ve bu fırtı
na, giderek bizi saracak, hepimizi yutacak! Türkiye'nin meselesidir Kürt meselesi, benim,me
selem değildir, Kürtlerin meselesi değildir. Türkiye'nin meselesini, gelin hep birlikte çözelim. 

En yüce duygularımla hepinize saygılar sunuyorum. (HEP sıralarından alkışlar) 

. _ 3 3 6 _ 



T.B.M.M. B : 118 29 .6 .1993 0 : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Çaresi nedir? Biz ne yapıyoruz? 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Çaresi, demokrasidir beyefendi, demokrasi... 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Demokrasi yok mu? Konuşuyorsun ya!.. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Çaresi, baskı değil, şiddet değil. 

'.... RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Demokrasi yok mu? 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Demokrasi yoktur, Olağanüstü Hal Yasası vardır orada. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Konuşuyorsun ya!.. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Beni de konuşturmayın beyefendi; beni de dövsenize; ni

ye konuşturuyorsunuz?! Konuşturmayın!.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, Başbakanlık tezkeresini yeniden okutup, oylarınıza sunacağım. 
Yalnız, oylamanın, açık oylama şeklinde yapılmasını isteyen 15 imzalı bir önerge bulun

maktadır. Önergedeki imza sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklarını arayacağım. Lüt
fen, adını okuduğum sayın milletvekili, salonda bulunduğunu, "burada" diyerek bildirsin. 

Sayın Şevket Kazan?.. Burada. 
Sayın Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Abdüliltah Fırat?.. Burada. 
Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Lütfi Esengün?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Ahmet Feyzi Inceöz?.. Burada. 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Sayın.Musa Demirci?.. Burada. 
Sayın Salih Kapusuz?,. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 

Binaenaleyh, bu önerge uyarınca, oylama, açık oylama şeklinde yapılacaktır. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım : 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pu

sulasını atması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, yerinde, ayağa kalkarak, "kabul", "ret", 

"çekinser"-demek suretiyle oyunu belirtmesi usulüyle yapılmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Şimdi, tezkereyi yeniden okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.3.1993 tarihli 225 ve 226 sayılı Kararfon uyarınca Bat
man, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, İtmedi ve Van illerinde de
vam etmekte olan olağanüstü halin, 19.7.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört 
ay süre ile uzatılması Bakanlar Kurulunca 21.6.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 
. Erdal Itnönü 

Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkereyi, biraz önce karar verdiği
niz şekilde, oy kutuları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle oylarınıza sunacağım. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyeler, bir beyaz kâğıda adım, soyadını, se
çim çevresini ve "kabul" veya "ret" veya "çekimser" şeklinde oyunun rengini belirterek oy 
kullanabilirler. • . - • ' 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Çorum Milletvekili Cemal Şahin Başkanlığa bir önerge 
göndererek şöyle demektedir : 

"29.6.1993 günü görüşülen, olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılması tezkeresi sebebiy
le Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almıştım. Konuşmam sırasında, maksadımı 
aşan bir şekilde, Refah Partisi sıralarına hitaben, hacı arkadaşım şeklinde bir cümlem olmuş
tu; hacı arkadaşım cümlesinin, zabıtlardan çıkarılması; yerine, sevgili arkadaşım cümlesinin 
yazılmasını takdirlerinize arz ederim." 

Bu talebi, tabiî ki, takdirle karşılıyorum; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak sis
teminde, yer alan bir ifadenin tutanaklardan çıkarılması mümkün bulunmadığı için, önerinizi, 
niyetinizi ifade edecek şekilde okuyup, tutanaklarda yer almasını temin ediyorum ve başkaca 
bir işlem yapılması imkânı bulunmadığını bildiriyorum. 

Teşekkür ederim. . 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Bulunmadığına göre, oy verme işlemi 

tamamlanmıştır. < 
, Oy kutuları kaldırılsın. v

 v"'" 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay 
süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresiyle ilgili açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 280 
Kabul : 205 
Ret : 69 
Çekimser : 1 
Geçersiz : 5 
Bu sonuca göre, Başbakanlık tezkeresinin kabulüyle, olağanüstü halin 10 ilde dört ay sü

reyle uzatılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. (Alkışlar) 
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Bakanlar Kurulu Programının okunması ve gündemdeki konuları görüşmek için, 30 Ha
ziran 1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.40 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, METAŞ'ın kurtarılmasına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/1179) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasım arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru : 
Türkiye gündeminde çok tartışılan bir konuda METAŞ'ın kurtarılmasıdır. 
Bu kurtarma konusunda bazı kayırmaların yapıldığı ve nepotizm akraba kayırma eylem

lerinin işlendiği iddia edilmektedir. 

1. METAŞ'ın ortaklarıyla hükümetinizdeki Bakan veya Bürokratların herhangi bir ak
rabalık ilişkisi var mıdır? 

2. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanıyla METAŞ ortakları arasında ne gibi akrabalık iliş
kisi mevcuttur? 

3. METAŞ tipi bir kurtarma herhangi bir Batı ülkesinde yapılmış olsaydı, o ülkenin Ba
kanları, Bürokratları veya Başbakanı görevde kalabilir miydi? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 21.6.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/04894 • .' . 

Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 26.4.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1179-4478/20575 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ya

zılı soru önergesi tetkik edilmiş ve görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ME
TAŞ ile ilgili soru önergesi hakkındaki görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur. 

METAŞ 1956 yılında kurulmuş, kapasite ve prodüktivite yatırımları ije yurt içi ve ihraç 
' pazarları içinde 1988 yılında 330 000 ton/yıl üzerinde üretim yapabilecek seviyeye gelmiştir. 

Şirket, tel halat ve kaynak elektrodları gibi belirli yüksek kaliteli çelik mamullerinin üretimin
de Türkiye'de tek uzman kuruluş olarak tanınmaktadır. 

Ancak, 1980'li yılların sonuna doğru şirket giderek artan ölçüde zor ticarî ve malî şartlara 
maruz kalmıştır. Bu olumsuz gelişmeleri kısaca aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 

Düşük seviyedeki işletme sermayesi ve yeni yatırımları finanse edecek ilave sermayenin or
taklardan temin edilememesi, 

Yüksek düzeydeki banka borçları ve faiz oranlan, 
Kamu kesimi çelik fabrikaları ve diğer özel sektör çelik üretim şirketleriyle artan rekabe

tin yol açtığı iç piyasadaki kapasite fazlalığı, . 
Satış fiyatlarının artan maliyetler oranında yükselmemesi, 
1988'den başlayarak T. tş Bankası tarafından kredi imkânlarının geri çekilmesi sonucu 

en büyük kreditör bankanın desteğinden mahrum kalınması, 
İhtiyaç duyulan sermaye artışının gerçekleştirilmesi sırasında yaklaşık % 16 ile büyük or

taklar arasında yer alan tş Bankasının .mevcut hisselerini satarak ortaklık ilişkisini kesmesi, 
Bu ticarî şartlar 1989'da üretim seviyelerinin azaltılmasına ve sonuçta Nisan 1990'da şir

ketin faaliyetlerinin tamamen durmasına sebep olmuştur. 

METAŞ Grubu (Ege Yatırım Grubu)nun tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla, bu 
Gruptan riski bulunan bankaların bir kısmı alacaklannı şirket sermayesine dönüştürmek ve 
diğerleri de alacaklarını ertelemek üzere 1991 yılında bir protokol imzalamışlar, bunun üzerine 
Yüksek Planlama Kurulunun 15.3.1991 tarih ve 91/T-25 sayılı Kararı ile Kamu Ortaklığı Fo
nundan METAŞ'a 100 Milyar TL'lık bir kredi açılmasına karar verilmiştir. Ancak, daha sonra 
söz konusu protokolün tarafları arasında çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle bu Karar uygulana
mamıştır. 

METAŞ ortakları ile Hükümetimiz Bakan veya Bürokratlarının ilişkilerinin alınan karar
larla ilgisi bulunmamaktadır. Kararlar ekonomik ve sosyal ihtiyaçlardan doğmuştur. -. 

Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun 2.3.1992 tarih ve KOF 92/9 sayılı Kararı ile; 1 000'e 
yakın işçi çalıştıran METAŞ'ın istihdama ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkısı dikkate alı
narak, içinde bulunduğu malî problemlerin çözümlenmesi ve sağlıklı bir malî yapıya kavuşa
rak kârlı bir konuma gelmesi amacı ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne METAŞ projesinde kulla-

)' nılmak üzere Kamu Ortaklığı Fonundan 7 yıl vade ile, tamamı vade sonunda bir defada öden-
kek üzere 300 Milyar TL'lık faizsiz kredi açılmasına ve bu kredinin 50 Milyar TL'lık bölümü
nün, Kamu Ortaklığı Yüksek Karulu kararı İle köprü kredi olarak T. İş Bankasına teminat mek
tubu karşılığında verilmesine, yine kamu Ortaklığı Fonundan verilecek kredinin teminatı ola
rak, T. tş Bankası tarafından 300 Milyar TL. nominal değerli METAŞ hisse senedinin Kamu 
Ortaklığı İdaresinin göstereceği bir bankada Kamu Ortaklığı İdaresi lehine tutulmasına ve re
hin altına alınan söz konusu hisselere ait Türk Ticaret Kanununda öngörülen her türlü hak 
ve temsil yetkisinin oy hakkı ve temettü dahil Kamu Ortaklığı İdaresine ait olmasına karar ve
rilmiştir. ^ 
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Anılan kararın II. maddesi gereğince, METAŞ Grubundan nakdî ve gayri nakdî kredi ris
ki (alacak dahil) bulunan ve karar gereğince METAŞ'ın sermayesine riskleri oranında iştirak 
edecek Türkiye tş Bankası A.Ş., Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Eskişehir Bankası TA.Ş. 
arasında 14.4.1992 tarihli anlaşma imzalanmıştır. 

Ayrıca bahis konusu kararın I. maddesi ve Başbakanlık Makamının konuya ilişkin 14.4.1992 
tarihli Olur'ları gereğince, METAŞ projesinin acil finansman ihtiyacının karşılanması ve ME
TAŞ'ın sermayesine iştirak etmeyen bankalar ve özel finans kurumlarının nakdî risklerinin öden
mesi ve/veya konsolide edilmesi ve METAŞ'ın bir an önce üretime geçmesini teminen bakım 
ve revizyon işlerinin yapılması amacıyla, Türkiye tş Bankası ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasın
da 14.4.1992 tarihinde bir protokol imzalanmış ve aynı tarihte 50 Milyar TL'lık köprü kredi 
Türkiye tş Bankasına aktarılmıştır. Başbakanlık Makamının 2.6.1992 tarihli Olur'u ile de ba
kiye 250 Milyar TL'nin METAŞ projesinde kullanılması amacı ile Türkiye tş Bankasına akta
rılması kararlaştırılmıştır. 

Bu arada METAŞ'ın sermayesine ortak olacak yukarıda isimleri zikredilen Bankalar ile 
METAŞ Grubu ve METAŞ Grubundan alacaklı bulunan ve fakat METAŞ'ın.sermayesine işti
rak etmeyen bankalar ve özel finans kurumlarının nakdî risklerinin konsolidesine ilişkin ola
rak düzenlenen protokol, METAŞ Grubu ve sermayeye iştirak eden Bankalarca imzalanmış, 
Başbakanlık Makamının 2.6.1992 tarihli Olur'u ile sermayeye iştirak etmeyen alacaklı banka 
ve özel finans kurumlarının alacaklarının konsolidesi ve tasfiyesi ile işlemlerine şirketin oluşa
cak yeni yönetim kurulunca yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kararı ile sağlanan 50 Milyar TL'lık kredi ile vergi ve SSK 
prim borçlarının af kapsamı içinde tasfiyesi gerçekleştirilmiş ve tesisin bakım ve revizyonu,ya-
pılarak hammadde siparişleri verilmiştir. 

METAŞ'ın sermayesi 75 Milyar TL'den 480 Milyar TL'ye çıkarılarak Kamu Ortaklığı İda
resi tarafından METAŞ işletme sermayesi için T. tş Bankası kanalıyla tahsis edilen 300 Milyar 
TL'nin hukuken METAŞ sermayesine ilave imkânı sağlanmıştır. 

1992 yılında METAŞ Grubunun KDV, Elektrik, Ücret, SSK Primi ve çeşitli vergiler olarak 
ekonomiye döndürdüğü miktar 227 Milyar TL. olmuştur. 1993 yılında bu rakam 582 Milyar 
TL. olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cavit Çağlar 

Devlet Bakanı 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Selçuklu Belediyesine özel televiz
yon yayını için izin verilmemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Top-
çu'nun yazılı cevabı (7/1193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Hiçbir resmî hüviyeti olmayan kişi ve kuruluşlarca Star 1, tnter Star, Tele On, Kanal 6, 
Show TV gibi isimlerle çeşitli televizyon programları, hem de PTT vasıtasıyla yayınlarını sür
dürürken; 
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Konya-Selçuklu Belediye Başkanlığının gerekli alt yapıyı kendisi sağlamış olarak test ya
yınları yapmak istemine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, 22.4.1992 tarih ve 
RIYK-92-06.1/0132 sayılı, Ulaşürma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğü de 16.4.1992 tarih ve 
B.lU.TGM.0.11.00.04/3078-1610 sayılı cevabî yazılarım göndermişlerdir. 

Bu.durumla ilgili olarak Sayın Başbakanın aşağıdaki sorularımı yazılı olarak cevaplandır
malarına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 1.6.1992 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
1. T.C. içinde mevzuata rağmen yayın yapma hakkına sahip imtiyazlı kişi veya kuruluş

lar var mıdır? 
2. . PTT adı geçen yayınları hangi usul ve kanunlarla veya hangi mukavelelerle gerçekleş

tirmektedir? 
3. Meclis Lojmanlarında adı geçen yayınlardan başka, yabancı yayınlar da yine PTT kab

loları ile gerçekleştirilmektedir. 2 nci sorumun bu yönden de ayrıca cevaplandırılması gerek
mektedir. 

4. Bütün bunlara karşılık Konya Selçuklu Belediyesine yazılan yazıların getirdiği ayrıca
lığın sebebi nedir? 

XC. 
Ulaştırma Bakanlığı v 22.6.1993 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-171/1191-19757 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26.4.1993 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/1193-4499/20612 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 4.5.1993 tarih ve B.02.0.006/0146 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı
nın radyo ve televizyon programlarının yayınlanmasına izin verilmemesine ilişkin Sayın Başba
kanımıza tevcih edilen ancak, Devlet Bakanlığınız ilgi (b) yazılarıyla tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilen ilgi (a) yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, Anayasanın 133 üncü maddesinde radyo ve televizyon istasyonlarının an
cak Devlet eli ile kurulacağı ve idarelerinin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenece
ği hükme bağlanmıştır. < 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 4/a maddesinde, radyo ve televizyon 
istasyonlarının kurulması, işletilmesi, idareleri ve yayınlarının düzenlenmesine ilişkin temel il
keler arasında radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içinde ve yurt dışında ya
yın yapılmasının Devlet tekelinde olduğu, bu tekelin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ta
rafından kullanılacağı hususu belirtilmiş, aynı maddenin (f) bendinde de her türlü radyo ve 
televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerinin Telsiz Kanunu hükümleri
ne tabi olduğu kuralı yer almıştır. 
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Diğer taraftan 2813 sayılı Telsiz Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; her türlü telsiz 
verici, verici-alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen radyo televizyon yayınlarını al
maya yarayan alıcı cihazların dışındaki her çeşit resim, ses ve data almaya ve kayda yarayan 
alıcı cihazlarının ithal ve imali standartlara uygunluk bakımından Telsiz Genel Müdürlüğünün 
iznine tabi bulunmakta olup, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler tarafından 
kurulacak olan her türlü telsiz sistemi için sistem kurulmadan önce Telsiz Genel Müdürlüğüne 
müracaat edilerek anılan Kanunun 9 ve 11 inci maddeleri gereğince sistem kurma izni alınması 
ve frekans tahsis ve tescil işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. 

Anılan yasalar özel radyo ve televizyon yayınlarına imkân vermediğinden Konya Selçuklu 
Belediye Başkanlığının radyo ve televizyon yayınına ilişkin isteği değerlendirmeye alınamamıştır. 

Kaldı ki, anılan Yasalara aykırı olarak izin ve ruhsat almadan yayın yapan özel radyo ve 
televizyon vericilerinin yayınları Bakanlığımızın 15.3.1993 tarih ve 02675-1414 sayılı Genelgesi 
üzerine tüm Valiliklerce durdurulmuştur. 

Diğer taraftan PTT Genel Müdürlüğünün tabi bulunduğu mevzuat çerçevesinde özel şir
ketlerle aktedilen protokollere istinaden sadece yurt içinden yurt dışına noktadan noktaya ses 
ve görüntü materyallerinin nakli gerçekleştirilmektedir. 

PTT bu iletişimi bilgisayar, telefon ve benzeri haberleşme için kullanılan bant ve frekans
tan yapmaktadır. 

Anayasa ile diğer ilgili yasa hükümlerine aykırı olmayacak nitelikte yabancı dilde yayın 
yapan sınırlar ötesi yayın kuruluşlarından kültür ve lisan zenginleştirme amacıyla PTT tara
fından tefrik edilen yayın kuruluşlarının yayınları ücretsiz veya ilgili yayın kuruluşlarıyla yapı
lacak anlaşmalara göre Kablo TV dağıtım şebekesinden iletilmektedir. 

Ayrıca aynı nitelikte olup Türkçe ve Türkçe alt yazılı yayın yapan sınırlar ötesi TV yayın 
kuruluşları ile ilgili anlaşmalar yapmak suretiyle bu kuruluşların yayınları da Kablo TV dağı
tım şebekesinden iletilmektedir. 

Söz konusu yayınların Kablo TV Dağıtım Şebekesi-üzerinden alıcılara iletilmesinden iba
ret olan bu uygulama hakkında vaki suç duyurusu üzerine Ankara C. Başsavcılığınca 29.11.1989 
gün, Basın Hz. 1989/753, K. 1989/423 sayılı ve 12.6.1991 gün, Basın Hz. 1990/1317, K. 1991/516 
sayılı kararlarla takipsizlik kararı verilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz so
nucunda bu kararlar kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

3. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1991'den buyana belediyeler fonundan hangi 
belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer 
Oral'ın yazılı cevabı (7/1195) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 
Afyon 
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1. Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar belediyeler fonundan hangi belediyelere ne ka
dar yardım yapılmıştır? 

' . ' T.C. . 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 24.6.1993; 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.BMK.0.11/390-15727 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
26.4.1993 tarih ve 1195-4501/20615 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ta
rafıma yöneltilen, "1991'den bu yana Belediyeler Fonundan hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin" soru önergesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı tarafından; Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatından beledi
yelere ayrılan pay ile, genel bütçe vergi gelirlerinden verilen pay ve ilgili Bakanlık bütçesinde 
yer alan ödeneklerden olmak üzere, Kasım 1991 ila 8 Haziran 1993 tarihleri arasında 1983 bele
diyeye toplam 292 712 124 000 TL. ödenek gönderilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakam 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi fnceöz'ün, Tokat-Artova ilçesi Boyunpınar, Yukan-
güçlü, Poyrazalanh köylerinin telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Köstepen"in yazılı cevabı (7/1208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Tokat-Artova ilçesi Boyunpınar, Yukarıgüçlü, Poyrazalanh köylerine ne zaman telefon bağ
lanacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28.6.1993 
Hukuk Müşavirliği • '" 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-169/1223-20376 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30.4.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1208-4551/20832 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi tnceöz'ün Tokat-Artova İlçesi Boyunpınar, Yukarı

güçlü, Poyrazalanh köylerinin telefon ihtiyaçlarına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 
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Tokat-Artova ilçesine bağlı Yukarıgüçlü merkezine 1993 yılı santral yatırım "programı da
hilinde 250 I hatlık santral sevk edilmesi planlanmıştır. Boyunpınar köyüde söz konusu sant-
raldan beslenecektir. 

Koçak merkezinden kullanım dışı kalan 250 hatlık EIif-1 tipi santralın Ağmusa merkezine 
kurulması planlanmış olup santralın servise verilmesini müteakip Poyrazalanlı köyünün tele
fon talepleri karşılanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Köstepen ' 
Ulaştırma Bakanı 

5. — Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, Batman-Bekirhan-Sason-Yücebağ telefon 
hattının 1993 yılı fiber optik programına alınmasının PTT Genel Müdürlüğünce reddedildiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1260) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için aracılığınızı istirham eder, saygılar sunarım. 

, Abdülkerim Zilan 
Batman 

Batman il Merkezi-Bekirhan-Sason-Yücebağ telefon hattının 1993 yılı fiber optik progra
mına alınması için Batman PTT Başmüdürlüğünün yaptığı teklifin PTT Genel Müdürlüğün
ce, tasarruf tedbirleri nedeniyle reddedildiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

1. Bu teklifin uygun görülmediği yolundaki haber doğru mudur? _ ' . 
2. Eğer doğruysa, bölgemizde bir yatırım seferberliğini yapacağını söyleyen Hükümeti

mizin bu kararı doğrultusunda, adı geçen teklifin ek programa alınması yolunda bir talimatı
nız olacak mıdır? 

Saygılarımla. 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 28.6.1993 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
06338 Ankara 

HDB : B.11.0.HDB.0.00.00.03/TBMM/1890-9925-17666 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi.: 24.5.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1260-4723/21808 sayılı yazınız. 

Batman Milletvekili Sayın Abdülkerim Zilan'ın ilgi yazı eki soru önergesinde;. Batman-
Bekirhan-Sason-Yücebağ telefon hattının 1993 yılı fiber optik programına alınmama nedeni 
sorulmaktadır. 

Sason İlçesinin Batman İline fiber optik kablo ile bağlantısı, yörenin coğrafî şartları ne
deniyle ekonomik olmadığından, bu ilçenin uydu üzerinden bağlanması planlanmıştır. 

Yücebağ merkezinde kurulu 250 hatlık santral merkezin ihtiyacını karşılamakta olup, bu 
santralın Batman'a bağlantısında kullanılan mevcut havaî hat kapasitesi yeterli durumdadır. 
İhtiyaçların artması halinde, gerekli kapasitede santral ve iletim ortamı.temin edilecektir. 
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Batman tli 1993 yılı fiber optik kablo yatırım programı ekte sunulmuş olup, bütçe imkân
larına göre gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

Batman tli fiber optik kablo 1993 yılı yatırım programı 
Güzergâh adı Mesafesi 

Yanıkaya-Yeniçağlar 
Yeniçağlar-Batman 
DoIuca-(Batman-Yeni cağlar) 
Karpuzlır-(Batman-Yeniçağlar) 
Bekir han-(Batman-Yeni çağlar) 
Balpınar-Batman 
Batman R/L-Batman 

12 km. 
33 km. 
2.5 km. 

1 km. 
10 km. 
7 km. 
5 km. 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Re/alı Partisi Kocaeli il örgütünün Ramazan 
Bayramı tebriklerinin muhataplarına ulaşmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1279) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

" . . - . . Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. Refah Partisi Kocaeli ti örgütünün Ramazan Bayramı münasebetiyle seçmene gön

derdiği S 000 adet bayram tebrikinden büyük bir kısmının muhataplarına ulaşmaması üzerine 
tzmit PTT Merkez Şubesine yapılan şikâyetin akıbeti nedir? 

2. 19 Nisan 1993 tarihli özgür Kocaeli Gazetesinde çıkan bu habere PTT yetkililerince 
bir açıklama yapılmış mıdır? 

3. Kurban Bayramı dolayısıyla Kocaeli ti örgütü tarafından gönderilecek tebrikler gene 
aynı muameleye maruz kalacak mıdır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 28.6.1993 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
06338 Ankara 

HDB : B.11.0.HDB.0.00.00.03/TBMM/1891-18027 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 27 Mayıs 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1279-4766/22039 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Refah Partisi Kocaeli II örgütünün gönderdiği 

Ramazan Bayramı tebriklerinin alıcılarına ulaşmadığı hakkındaki ilgi yazınız eki önergede yer 
alan hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
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. 1. Konu ile ilgili olarak izmit Başmüdürlüğüne veya Posta ve Telgraf Müdürlüğüne yazı
lı veya sözlü herhangi bir şikâyette bulunulmamıştır. 

2. Izmit'de yayınlanan özgür Kocaeli Gazetesinin 21.4.1993 günlü sayısında yayınlanan 
"RP'nin bayram tebriklerine ne oldu?" başlıklı yazı üzerine yaptırılan incelemede; 

—- Meşukiye'de görevli dağıtıcının sekiz yıldır aynı yerde çalıştığı, yöre sakinlerini çok iyi 
tanıdığı, üzerinde adres olmayıp sadece alıcısının adı olan pekçok gönderiyi dahi ulaştırdığı, 

— Diğer merkez ve şubede de "yapılan araştırma sonucunda; adresi yetersiz, yanlış veya 
alıcısı tanınmayan Refah Partisine ait 150-200 civarındaki gönderinin, Refah Partisi ti ve tlçe 
Başkanlıklarına iade edildiği, 

— Gazete yayını ile ilgili olarak tespit edilen durumun 5.5.1993 günü yazılı olarak İzmit 
Valiliğine intikal ettirildiği, 

— Ayrıca hiçbir gönderinin kasıtlı olarak dağıtımının yapılmaması gibi bir durumun da 
bulunmadığı anlaşılmıştır. ^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

7. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Ulaştırma Spor Kulübünde bazı kişilerin ödül 
yönetmeliğine aykırı olarak kişisel çıkar sağladıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli ^ 

Sorular : 
1. Ulaştırma Spor Kulübü Başkanı İsmail Demirci ile Antrenör Halit Karabulut'un iş

birliği yaparak ödül yönetmeliğine aykırı işlemlerle kendilerine çıkar sağladıkları doğru mudur? 
2. Bu konuda Şikâyet sahiplerinden Metin Şahin Vekili Av. Ferit Batur'un 11.1.1993 ta

rihli ve APS ile Müsteşar Taylan Dericioğlu'na gönderdiği dilekçenin cevabı verilmiş midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28.6.1993 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-173/1222-20375 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27.5.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1281-4768-22041 sayılı 
yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Ulaştırma Spor Kulübünde bazı kişilerin Ödül 
Yönetmeliğine aykırı olarak kişisel çıkar sağladıkları iddiasına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 
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T&zılı önergede söz konusu edilen Ulaştırma Spor Kulübü Derneği, 2908 sayılı Dernekler 
Kanununa göre 1.8.1986 tarihinde dernek sıfatıyla Ankara Valiliğinin uygun görmesi üzerine 
kurulmuştur. 

Dernekler Kanununun 45 inci maddesi 2 nci fıkrası, Gençlik ve Spor Kulüp Yönetmeliği
nin 34 üncü maddesi 1 inci fıkrasında spor dernek ve kulüplerinin Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce denetleneceği hususunun yer. aldığı malumlarıdır. 

Yukarıda izah olunan hususlar muvacehesinde, Ulaştırma Spor Kulübü derneğinin faali
yet ve işlemlerinin Bakanlığımın denetimine tabi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

8. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Türkiye'nin Abhazya özerk Cumhuriyetine yö
nelik olarak izlediği politikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/1284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtlanmasını yazılı olarak arz ederim. 
Zübeyir Aydar 

Siirt 

1990'larda SSCB dağılırken, Abhazya Cumhuriyetide özerklik statüsü ile bağlı olduğu Gür
cistan'ın 60 yıldır Abhaz halkına ve kültürüne karşı uyguladığı baskı ve zulüm politikaları ne
deniyle Ağustos 1990'da bağımsızlığını ilan etti. 1980'Ierde tırmanan Gürcü ırkçılığı, bağım
sızlık ilanını zorunlu kılmıştı. Abhazya halkı iradesini bağımsızlık yönünde kullanırken, 1925 
Anayasasının kendisine tanımış olduğu hakkı kullanmaktaydı. Tüm bunlara rağmen Gürcis
tan'la federatif ilişkilerini eşit ve adil bir şekilde sürdürmek için girişimlerini sürdüren Abhaz
ya'ya Gürcistan'ın yanıtı, Nisan 1992'de imzalanan ve Abhaz mercilerinin izni olmadan Gürcü 
kuvvetlerinin Abhazya'ya girmesini yasaklayan anlaşmayı ihlâl ederek Sohum'u işgal etmek 
ve yağmalamak oldu. Gürcü Devlet Başkanı veSohum işgal kuvvetlerinin komutanı, 24 Ağus
tos'ta asıl niyetlerinin tüm Abhazlara karşı jenosid uygulamak olduğunu itiraf ettiler. Bugün 
Abhazya'da Gürcü işgali sürmekte; Temsil Edilmeyen Halklar Teşkilatı UNPO'nun Kasım 1992 
raporuna göre, Gürcistan, Abhazya halkına karşı gayri nizami harp yürütmektedir. 

Tüm bu gelişmeler sırasında Türkiye Cumhuriyetinin Abhazya'ya karşı duyarsız bir poli
tika izleyerek Türkiye'deki Abhaz halkının haklı taleplerine rağmen devekuşu politikasında ıs
rar etmekte olması düşündürücüdür. 

Eğer bu politikanın gerekçesi' 'sınırların değişmezliği" ilkesi ise, bu ilke sömürgeci devlet
lerin dayatmış olduğu bir ilkedir; 2. Dünya Savaşı ertesinde sömürge halklarının kendi devlet
lerini kurmalarıyla, 1990'larda SSCB ve Yugoslav federasyonunun dağılmasıyla fiili anlamını 
yitirmiştir. Bosna-Hersek ile benzerlik gösteren Abhazya sorunu, Türkiye insanının da sorunudur. 

1. SSCB'nin ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla kurulan yeni devletleri tanıyan ve destekle
yen Türkiye Cumhuriyetinin Abhazya Cumhuriyetine karşı uyguladığı tanımazlık politikasını 
nasıl açıklıyorsunuz? 
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2. Günümüzde "sınırların değişmezliği" ilkesinin koşulları değişmişken, bu politikada 
ısrarın uluslararası hukuk kaygılarını aşan gerekçeleri olduğu anlaşılmaktadır. Abhazya'ya karşı 
uygulanan çifte standardın; insan haklarını ihlâl eden, Abhaz halkını yoketmeye kararlı oldu
ğunu ilan eden Gürcistan'ın desteklenmesinin gerçek anlamı nedir? N 

3. Saldırgan olarak tanımlanmış olan Gürcistan'a 50 milyon dolar yardım yapıldığı veya 
yapılmasının planlandığı doğru mudur? 

4. Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan'a yapılan insanî yardımın Abhazya'ya da ulaşması 
için önlem almış mıdır? 

5. Türkiye Cumhuriyeti, kendi yurttaşları ile aynı ulusal ve dinî bağları olan başka ülke 
topluluk ve ulusları karşısında duyarlılık ve destek politikasını* yalnızca Türk ırkından olanla
ra uygulamaya kararlı mıdır? Bu çifte standart politikası, hangi ilkeye göre açıklanmaktadır? 

6. Türkiye'deki Abhaz ve Kuzey Kafkas halklarının varlığı düşünüldüğünde, Türkiye Ab
haz Cumhuriyetini desteklemek, yeni kurulan devletlere karşı çifte standart politikasını değiş
tirmek zorunda değil midir? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 23.6.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-255-496 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 Mayıs 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1284-4782/22075 sayılı yazıları. 
Siirt Milletvekili Sayın Zübeyir Aydar'ın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru öner

gesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Zübeyir Aydar'ın Yazılı Soru önergesine Yanıt 

Soru 1. SSCB'nin ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla kurulan yeni devletleri tanıyan ve des
tekleyen Türkiye Cumhuriyetinin Abhazya Cumhuriyetine karşı uyguladığı tanımazlık politi
kasını nasıl açıklıyorsunuz? 

Cevap : Türkiye, eski Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsızlıklarına kavuşan cumhu-
^riyetlerdeki, toprak bütünlüğüne dayalı demokratik yapılanmayı desteklemekte ve bu bağlam
da Gürcistan'daki gelişmeleri de yakından izlemektedir. 

Türkiye, bilindiği üzere, tüm komşularının toprak bütünlüğüne ve sınırların kuvvet yoluy
la değiştirilmemesi ilkesine saygılıdır. Bu bakımdan, Gürcistan'daki sorunun temel insan hak
ları ve AGİK ilkeleri çerçevesinde, siyasal uzlaşı yoluyla çözümlenmesinden yanadır. Nitekim, 
son zamanlarda bu konuda olumlu yönde gelişmeler gözlenmektedir. 

Soru 2. Günümüzde "sınırların değişmezliği" ilkesinin koşulları değişmişken, bu politi
kada ısrarın, uluslararası hukuk kaygılarını aşan gerekçeleri olduğu anlaşılmaktadır; Abha2ya'ya 
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karşı uygulanan çifte standardın, insan haklarını ihlâl eden, Abhaz halkını yoketmeye kararlı 
olduğunu ilan eden Gürcistan'ın desteklenmesinin gerçek anlamı nedir? 

Cevap : Türkiye, Gürcistan'daki sorunların barışçı yollardan çözülmesi için gerekli giri
şimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda, Gürcistan Devlet Konseyi Başkanı Shevardnadze ile mü
teaddit telefon görüşmeleri yapılmış ve mesajlar teati edilmiştir. 

Türkiye'nin, sorunların kuvvete başvurulmaksızın, görüşmelerle çözülmesi gerektiği yo
lundaki değişmez tutumu, Abhazya sorunu bakımından da geçerlidir. Bu husus- konuyla ilgili 
resmî açıklamalarımızda vurgulanmıştır. Ayrıca, Gürcistan makamlarıyla yaptığımız temaslarda 
ve çok-taraflı forumlarda, soruna insan haklarına saygı esasına dayalı, barışçı bir çözüm bu
lunması gerektiği defaatlc ve ısrarla ifade edilmiştir. Bu yöndeki çabalarımız halen sürdürül
mektedir. 

Soru 3. Saldırgan olarak tanımlanmış olan Gürcistan'a 50 milyon dolar yardım yapıldı
ğı veya yapılmasının planlandığı doğru mudur? 

Cevap : Gürcistan'a 50 milyon dolar tutarında yardım yapılmamıştır. Bu ülkeye, 29 Nisan 
1991 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla gıda. maddeleri, çadır ve tıbbî malzemeden 
oluşan bir yardım paketi, Kızılay tarafından götürülmüş, ayrıca, muhtelif zamanlarda gıda yar
dımı yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Gürcistan sınırları içerisinde yer alan ve ülkemize komşu olan Acaristan 
özerk Cumhuriyetine de, karşı karşıya bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle 151 bin dolar 
tutarında gıda maddesi ve tıbbî malzeme gönderilmiştir. 

Soru 4. Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan'a yapılan insanî yardımın Abhazya'ya da ulaş
ması için önlem almış mıdır? 

Cevap : Türkiye, Abhazya'ya insanî yardım malzemesi ulaştırılması konusunda Gürcistan 
makamlarının mutabakatını ve kesin güvencesini aldıktan sonra, 18 Eylül 1992 tarihinde, Ab
hazya'nın Gudauta kentine 155 milyon TL. tutarında, 6 ton un, 4 ton pirinç, 4 ton şeker ve 
1 ton ilaç ile tıbbî malzemeden oluşan bir yardım paketi göndermiştir. 1993 Ocak ayı sonunda 
ise, un, pirinç, şeker gibi gıda maddeleri, sigara ve narkoz cihazlarından oluşan 550 tonluk 
bir yardım paketi Abhazya'nın Gagra limanına götürülmüş ve yerel makamlara teslim edilmiştir. 

Soru 5. Türkiye Cumhuriyeti, kendi yurttaşları ile aynı ulusal ve dinî bağları olan başka 
ülke topluluk ve ulusları karşısında duyarlılık ve destek politikasını yalnızca Türk ırkından olan
lara uygulamaya kararlı mıdır? Bu çifte standart politikası hangi ilkeye göre açıklanmaktadır? 

Cevap : Türkiye'nin Kafkasya bölgesine yönelik politikası nettir. Bölge ülkeleri ile ilişkile
rimize yön veren esaslar, diğer devletlerle ilişkilerimizde de özenle gözettiğimiz ve uygar dün
yaya mal olmuş uluslararası normların esasını oluşturan ilkelerdir. Bu ilkeler, Atatürk'ten mi
ras aldığımız dış politikanın da temelini oluşturmaktadırlar. Bunlar, eşitliğe, bağımsızlığa, ege
menliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıdır. Bölge ülkelerine yönelik bahse konu politi
kamızın uygulanmasında, bu ülkelerin etnik yapılarının çeşitliliği de dikkate alınarak, soğuk
kanlı bir yaklaşım benimsenmiştir. 
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Soru 6. Türkiye'deki Abhaz ve Kuzey Kafkas halklarının varlığı düşünüldüğünde, Tür
kiye Abhaz Cumhuriyetini desteklemek, yeni kurulan devletlere karşı çifte standart politikası
nı değiştirmek zorunda değil midir? 

Cevap : Hükümetimiz, ülkemizdeki Abhaz ve Gürcü kökenli vatandaşlarımızın varlığını 
da dikkate alarak, genel dış politikamız çerçevesinde, bölgedeki yeni uluslararası ilişkiler do
kusunun belirlenmesinde barış, güvenlik, istikrar ve refahın egemen kılınmasına yardımcı ola
bilmek amacıyla, savaşın yerini diyalog ve görüşmelerin alması için sürekli çaba göstermektedir. 

© 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.3.1993 Tarihli, ,225 ve 226 Sayılı Kararlan Uyanncû 
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, HakkAri, Mardin, Süt Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde 
Devam Etmekte Olan Olağanüstü Hal Uygulamasının, 19.7.1993 Günü Saat 17.00'den Geçerli 
Olmak Üzere Dört Ay Süre ile Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi, Yapılan Açık Oylamaya 

Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır, 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
280 
205 

69 
1 
5 

167 
3 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M, Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Tinıurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

AFYON 
tsmet Attüa 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA • 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Bilâl,Güngör • 
Mehmet Kerimoğlu 
irfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 

' Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Büğet 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı -
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU ' 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin-
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
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ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekerci oğlu 

ERZURUM 
ismail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan , 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy ; 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
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SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
ihsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA l 
Sedat Edip Bucak ' 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN . 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş MÜftüoğlu 
Âli Uzun 
Necdet Yazıcı 

ADANA 
İbrahim özdiş ..." 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

(Reddedenler) 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer 
Sedat Yurtdaş 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç , 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abduiillah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Algan Hacaloğlu 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Veli Aksoy, 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA \ 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
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MUŞ 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

ANKARA 
Orhan Kilercioğlu 
MUŞ 
Muzaffer Demir 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Scçkiner 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

(Çekinser) 

İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 

(Geçersiz Oylar) 

İZMİR 
Işılay Saygın 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 

BAYBURT 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLÜ 
Avni Akyol 
Abbas înceayan 

TOKAT' 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

\ 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mahmut Uyanık 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
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Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
GİRESUN 
Burhan Kara (Î.A.) 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Nihat Matkap 
İÇEL 
Ali Er 
M. îstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehrnet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyah 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Islamoğlu 
KAYSERİ 
Aykut Edibali . 
Abdullah Gül 
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Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Servet Turgut 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker '-\ 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kıltçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
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SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TOKAT 
Güler tleri 

ibrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
118 İNCİ BİRLEŞİM 29 . 6. 1993 Salı Saat : 15.00 

1 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 

2. — On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

E 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ > 
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1, — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiİIer ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3, _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
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 ye 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) 

T1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

, 12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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13. —i Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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 incî, 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 t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınajliş-
kin önergesi. (10/36) 

26. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
r antikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32.— 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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37. — 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) . . * 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. -~ 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) 

42. —- 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) 

43. ~- Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan veT 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — istanbul 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) 

47. •— Kocaeli Milletvekili Şevket JCazan 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) 
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48. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

49. r— istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fi tutumunu ve hukuku ihlal,ettiği iddialarını araştırmak'amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

52* — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 
- 53. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ye 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

54. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün, 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelenolayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

56. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. —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) 

58. — 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) 

59. — 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) 

;—__ l i f i —:—L__ _—__ —: — ; :— 
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60. — 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) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ye sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

62. — 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) 

63. — 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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'-nin mirası ve 
iş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. —Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi- > 
alari araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü .maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, izmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

. 67. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik-düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) v . 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

75. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimba
şı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

76. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/28) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da kor
san yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği tavır ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. — Muş Milletvekili Muzaffer demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü Mu
rat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddia
sını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. __ Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör 
olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

80. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayolun
da meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarmCa bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/33) 

81. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 tarihin
de Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

82. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki terör 
olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşürması açıl
masına ilişkin önergesi (10/106) 
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83. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey^ 

dana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 

84. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 44 arkadaşının Azerbay
can'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/35) 

85. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da mey
dana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşe açıl
masına ilişkin önergesi (8/36) 
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1. —' Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ay
rana - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*3. —• Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo" 
servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

*4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'lerin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/286) 

*5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/302) 

*6. — 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) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) " 

!*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve 
milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/307) 

*9. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/309) 

*11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) . • l • ' 

*12. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/325) . - . , ' • . 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andı
rın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorun-

* larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Kö

yü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) / 
15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde 

FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/349) 

16. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kökarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

*17. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin DışişlerhBakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

Y*) İctüzüPün 97 nci maddesi uvartnca görüşmesi bir defa ertelenmişin 
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*18. — istanbul 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) 

*19. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

*20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlâkî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) ı 

*21. —»İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

•22. — 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) 

*23. — 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) 

*24. — 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) 

*25. — İstanbul Milletvekili Engih Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) . 

*26, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

27. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*28. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

*29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*30. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

*31. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*32. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

34. — 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) 

*35. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

36. —• İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/528) (1) 

11 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
Ianmastndan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

38. — 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) 

*39. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

40. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

41. — 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) 

*42. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

43. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

44. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*45. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*46. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'yeTürk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

*47. — Nevşehir*Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/423) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) , 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

51. — 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) 

*52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

*53. — 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) 

54. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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55. — 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami SosyaFın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

57. — 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) 

*58. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alman mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

*60. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

61. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

62. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

63. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*65. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

*67. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

68, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) ' 

70. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

71. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

72. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller 
arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 
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73. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

74. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

75. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

76.—Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/46B) 

77. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine 
alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

78. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlan
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

79. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

80. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul ti Baş
kanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/473) 

1 81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

*82. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

83. —- Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

84. — 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) 

*85. —Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

86. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

87. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*88. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

89. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ıh, Kastamonu Küre ve Devrekani il
çelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

*90. —• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

91. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
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92.— 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) 

*93. —- 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) 

94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü,soru önergesi (6/490) 

95. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

96. — 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) 

97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Salo
nunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

"̂ 98. — 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) 

99. —Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) . 

*100. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

101. — 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) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) \ 

103. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

104. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

105. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

106. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 
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* 108. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

109. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

110. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

111. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "izmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

112. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Engin Güner?in, Üşküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

• * 114. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

115. — 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) 

116. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

117. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

119. — istanbul 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) 

12Ö. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi ipek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

121. — 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) 

122. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

123. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516). 

124. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

1 6 - — • - : — : — . 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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125. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

126. — İstanbul 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) 

127. — İstanbul 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) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/523) 

131. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

132. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

133. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstü'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

134. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

135. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

136. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

137. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

138. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

139. — 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) 

140. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

141. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

142. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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143. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İncöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

144. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

145. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

146. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydm-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

147. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

148. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

149. — 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) 

150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

151. — 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) 

152. —- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) , 

153. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

154. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydıri-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

155. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

156. — Antalya Milletvekili Hasan Namai'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) N ! 

158. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(l) 

159. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 
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160. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımlâ -
nan "Aile içinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

161. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

162. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

163. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

164. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) * 

165. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, 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) 

166. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

167. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

168. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

170. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/575) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

174. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru. 
önergesi (6/576) , ' 

175. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

177. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 
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178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

179. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

180. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

181. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

182. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

183. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

185. — İstanbul 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) 

186. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

187. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) , 

188. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Öempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair biç dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/728) (1) 

189. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

190. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

191. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

, 192. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı Üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

193. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

195. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 
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196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
tşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

197. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

198. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

199. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
lı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

200. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

201. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

207. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

208. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

209. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

211. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

212. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 
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213. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Sımak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

214. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

215. — Kayseri Milletvekili Seyfı Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına,ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/608) 
. ' 216. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens
titüsü öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

217. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (1) 

218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/795) (1) • . - . ' • • ' . . 

219. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/797) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

222. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

223. —• İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihale
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programların^ yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

227. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) ' 

228. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 -Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) '. . • • ' , . 
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229. —- Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 net madde
siyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) (1) 

230. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur tarafından yapılan çay satışları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

(231. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

232. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

233. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

234. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

235. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

236. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

237. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nurt, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

238. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sımak Valisine ilişkin Bayındırlık; ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

239. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

240. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Ekihci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

242. —- Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

243. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

244. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (İ) 

245. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

246. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

247. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 
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248. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi„Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) . ' • * • • ' 

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

250. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

251. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

255. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

256. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine afonan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) , 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

259. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

260. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

261.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

* 262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) • 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

265. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

24 
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266. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

267. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

268. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

269. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

270. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta Hine yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

271. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

272. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

273. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

274. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

275. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

276. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

277. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

278. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) - • 

279. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

280. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted
bir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

281. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

282.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

283. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

285. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

287. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tice ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakapından sözlü soru önergesi (6/666) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunçbi-
Iek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

293. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

294. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

295. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

296. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü'soru öner
gesi (6/673) 

297. _ Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

398. _ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

299. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 

301. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

302. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

26 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

304. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

306. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de İnanç Vakfı'na verilen arsa 
ve özel bir şirket tarafından yapılan Teknik Liseye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/835) (1) 

307. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

308. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

309. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

310. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

311. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

312.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru* önergesi (6/691) 

317.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

321. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) 
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322. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

323. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

324. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

325. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

326. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu tli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

327. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

328. —r tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

329. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

331. — tstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

332. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu ti Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

333. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

334. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda-
* mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

335. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
tkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

336. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

337. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

338. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

340. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

341. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Linyit Kömür
lerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 
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342. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

344. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri ti Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

345. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'le-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

346. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

347. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 
ı 350. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi

ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 
351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları

na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya ka

mu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 
353. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe

ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

354. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

355. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

356. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
layancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlanna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

359. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

360. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 

—— — I 29İ 
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361. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

362. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

363. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş îline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

364. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

365. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

366. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

368. —- istanbul Milletvekili HaÜt Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

370. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/769) 

371. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'da-
ki hava limanları ve VtP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 

372. •— istanbul Milletvekili ismail Sancak'ıh, Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

373. —• istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanak
kale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) . 

374. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

375. -— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

376. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktanna ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

377. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 
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378.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

379. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nm mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

380. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/779) 

3.81. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

382. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

383. — İzmir.Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

384. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarmda hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

385.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin belde, 
beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

386.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

387. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

388. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

389. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 
telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

390. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 
kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/806) 

391. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

392. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) 

393.— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce An
talya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) ' " ' . . . . 

394. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

395. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Bulgaristan'dan ülkemize gelen 42 ai
lenin Kâğıthane'den zorla tahliye edileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 
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396. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'mn, Tunceli-Pertek-Ardıç Kö
yünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/827) 

397. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölümü 
ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

398. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

399. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

400. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/831) 

401. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilâtlarında gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

402. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, nüfusu kalmadığı halde tüzel kişili
ği devam eden köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

S 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri,Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (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 ilişkin 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 Değişildik 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 Yapılmasma'Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/İ37, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağjtras tarihi : 6.7.1992) 

6. —ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (l/f9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş .ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişlçri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili is
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun içtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

10. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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11. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

12. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağılma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

13. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

14. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (Ş. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — 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 16. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

17. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

19. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

20. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

21. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

22. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları.raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 25. — 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) 
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X 26. — 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 27.—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) 

28. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün 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 komis
yonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

29. — 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 30. — 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 31. — 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 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — 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) 

34. —; 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) 

X 35. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi 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 Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 36. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 37. — 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) 
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X 38. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı tçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağılma tarihi : 16.2.1993) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 44. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 0.3.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

47. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 48. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

50. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

36 
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51. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur

ları 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. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

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

X 53. — 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 ye Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

54. — 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) 

55. -— Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tki 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 56. — 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) 

57. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

58. — 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 İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

59. — 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) 

60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

61. — 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) 
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62. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 

üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

63. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.İ969 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) 

64. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

65. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

66. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

68. — 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) 

69. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — 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, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raponı (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

71. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

72. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

73. — 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) 

38 
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74. _ 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) 

75. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 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) 

76. — 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) 

77. _ 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) 

78. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
tflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra 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) 

79. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

80. — 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) 

81. — 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, 
Ulaşürma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 5.10.1992) 

82. — 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 tmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayışı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

85. — 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) 

86. — 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) 
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87. — 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) 

88. — 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) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5*11.1992) 

90. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

91. —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) 

92. — 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) 

93. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve. 1,5 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

96. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu - Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

97. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.îl.1992) 

98.— 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) 
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99. — 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) 
100. — 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 : 0.1.1993) 

X 101. —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 Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (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) 

102. — 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) 

103. — 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) 

104. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihî : 26.1.1993) 

105. — Şırnak 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) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — 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) 

107. — 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 : 26.1.1993) 

108. — 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) 

109. — 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) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 
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111. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

112. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

114. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve °/o 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

116. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

117. _ Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

119. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

120. t— 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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123. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik

lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

124. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 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 Geriel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48,3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'ip 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129 — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, Iskan Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) . . ., Tr ' ' • 

130. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) ' • ' . . . ' . . „ „ „ , 

131. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) _ 

X 132 — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla işaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 133. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

» X 134. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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135. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 136. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 137. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

138. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

139. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

141. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

143. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

144. _ İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

X 145. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

146. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme-. 
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

147. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kara
deniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 

. . ~ ^ \ — • • •• • '• • 
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148. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 

raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 
149. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 7269 

Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 351) (Da
ğıtma tarihi : 24.6.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




