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I. — GEÇEN TUTAN ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların ne

denlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması, ' 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas İlimizde meydana gelen olayla

rın incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarının ve sorumlularının tespiti, 
DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Daşkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 

Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta mey
dana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların,oluş şeklinin ortaya çıkarılması, 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/107), (10/108), (10/109) 
okundu; 

Bu önergelerin görüşmelerinin; Genel Kurulun 6.7.1993 Sah günkü Birleşiminde birlikte, 
bütün işlerden Önce yapılmasına, görüşmelerde, Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuş
maların 30'ar dakika olmasına ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan oylama sonucunda, 
184 ret, 1 çekinser oya karşılık 247 oyla güvenoyu aldığı açıklandı. 

Başbakan Tansu Çiller, güvenoyu nedeniyle Genel Kurula teşekkür konuşması yaptı. 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Mil

letvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletveki
li Ercan Karakaş ve 179 arkadaşının, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci 
Ek) görüşmelerine devam olunarak; 

Yapılan açık oylamalar sonucunda, 2 nci maddenin teklif metninden çıkarıldığı, diğer mad
delerinin ise aynen kabul edildiği; Anayasa değişikliği teklifinin ikinci görüşmesinin 8 Temmuz 
1993 Perşembe günü yapılacağı açıklandı. 

6 Temmuz 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.23'te son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk 
Başkan 

İbrahim özdiş Ali Günaydın 
Adana Konya 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 

e 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
6 . 7 . 1993 SALI 

Rapor 

1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu ve 2.5 Arkadaşının, 18.1.1984 tarih ve 2972 Sa
yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/735) (S. 
Sayısı : 355) {Dağıtma tarihi : 6.7.1993) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu uygulaması 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.1993) 

2. —- Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayla
rın sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.7.1993) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve politikaların belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1993) 

4. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Karayolunda 
meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kinönergesi (10/113) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1993) 

5. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayr 
lan araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN i Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

• g 1 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum. 

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

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Ayvaz Gökdemir'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

TV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VEMECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu uygulaması 
konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
\ • • • . • • ' • " 

442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine eklenen 26.3.1985 tarih ve 3175 sayılı mad
de ile geçici köy koruculuğu uygulamaya girmiştir. Uygulamanın hukuk devleti ilkelerine aykı
rı olduğu; antidemokratik, insan haklarını tehdit eden karakteri, ne basının ne de muhalefe
tin, hatta iktidar partilerinin ve bürokratların bile gözünden kaymayacak kadar belirginlik ka
zanmıştır. Bugün, koruculuk kurumunun, ülkemizde, hiçbir demokratik kesimin gözünde meşru 
olmadığı bilinmektedir. 

Geçici köy koruculuğu, devletin Kürt gerçekliğini inkâr ettiği bir dönemde ortaya çıkmış
tır. Olağanüstü hal uygulamasının tüm diğer kurumlarında olduğu gibi, koruculuk uygulama
sı da, Kürt halkının çağdaş, insanî haklarını istemesinin bir eşkıya hareketine indirgenmesi te
melinde başlatılmış çağdışı, ittihat ve terakki kalıntısı bir uygulamadır. Koruculuk, Kürt köy
lüsüne zorla dayatılmış, korucu olmak istemeyen yurttaşlarımız, işkence, köylerin yakılması 
ve boşaltılması, sürgün, katliam gibi zalimane uygulamalarla karşılaşmıştır. Bu durumda, aran
makta olan pek çok suçlu, korucu olarak görevlendirilmiştir. 

Korucu grupları, bugün suç çeteleri haline gelmiştir. Korucular, devletten aldıkları silah
larla uyuşturucu ticaretine katılmakta, kan davalarını ve kişisel hesaplarını gütmektedirler. Ko
rucular, 442 sayılı Kanunun 77 inci maddesinde belirtilmiş olan haller dışında silah kullan
makta; korucu olmak istemeyenlere, terör estirmekte oldukları köylere gelen yabancı ülke yurt
taşlarına, TBMM üyelerine, insan hakları gözlemcilerine ateş açmakta ve güvenlik güçleri ile 
devlet makamları tarafından bunlara göz yumulmaktadır, örneğin; aranmakta olan bir şahsın 
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korucubaşı atandığını ve silahlı olarak kasaba merkezinde serbestçe dolaştığını gören Beytüş
şebap Cumhuriyet Savcısı, bu kişinin tutuklanması için müzekkere yazınca, güvenlik güçleri 
tarafından tehdit edilmiş, olay basma yansıdığı halde, İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmamıştır. 

442 sayılı Kanunun 68 inci maddesi, korucuların köy sınırları içinde görev yapacaklarını; 
72 nci madde ise, köy muhtarının emri altında görev yapacaklarını hükme bağlar. Oysa, Ola
ğanüstü Hal Bölgesinde hukuk devleti çökmüştür. Geçici köy korucuları, şehirlerde ve sınır 
ötesi harekâtlarda da görev almaktadır. . 

Sayın Süleyman Demirel, 5.4.1990 tarihinde, "suç işleme imtiyazını kabul ettiğimiz za
man, ortada hukuk devleti kalmaz*' demişti. Bugün durum budur. Devlet, koruculara suç işle
me imtiyazı tanımıştır. 

Korucuların işlediği suçlar, gerek ANAP gerekse DYP-SHP Hükümetleri dönemlerinde 
yetkili mercilere bildirmiş olmasına karşın, bu konuda hiçbir işleme gidilmediğine tanık ola-
geldik. Gerek Olağanüstü Hal Valiliği gerekse İçişleri Bakanlığı, olayların üzerine gitmediği 
gibi, sorumluları taltif ve teşvik etmiştir. Demokratikleşme vaatlerine, hukuk devleti, insan hak
ları ve demokrasi konusunda verilmiş olan sözlere rağmen işlenen bu suçların üstünün örtül
mesine göz yummak, tüm bu kavramların içini boşaltmaktadır. Şimdi bu sorunun üzerine git
mek, Yüce Meclisin görevidir. Tüm partilerin bölge örgütleri, koruculuk uygulamasına karşı 
şikâyetlerini ve bu uygulamaya son verilmesi yönündeki iradelerini çeşitli fırsatlarla bildirmiş
lerdir. Yüce Meclisin koruculuk uygulaması boyunca işlenen suçları ve hukuk ihlallerini araş
tırma iradesini ifade etmekten kaçınmayacağını umuyoruz. 

Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araş
tırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Zübeyir Aydar (Siirt) 
Sedat Yurtdaş (Diyarbakır) 
Naif Güneş (Siirt) 
Leyla Zana (Diyarbakır) 
Mehmet Sincar (Mardin) , ' 
Mahmut Alınak (Sımak) . -
Orhan Doğan (Sımak) 
Selim Sadak (Sımak) 
Muzaffer Demir (Muş) 
Remzi Kartal (Van) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. —• Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayla
rın sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Meclisaraştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Egemen sınıflar, tarih boyunca mezhepsel çelişkiler yaratarak, halkı Alevî-Sünnî diye ayı

rarak çatışmalar çıkarmaya çalışmışlardır. Pir Sultan Abdal'ı Sivas caddelerinde astıran Sivas 
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Valisi Hızır Paşa zihniyeti her zaman olmuştur. Osmanlı tarihi boyunca onlarca Alevî katliamı 
olmuştur. Kuyucu Murat Paşa, onbinlerce Alevî vatandaşı sağ sağ kuyulara doldurup öldür
düğü için "Kuyucu" lakabını almıştır. 

Cumhuriyet döneminde Alevî vatandaşlara yönelik saldırılar periyodik olarak devam et
miştir. Kahramanmaraş, Malatya, Çorum olaylarında yüzlerce Alevî vatandaş yaşamını yitir
miştir. 

Son Sivas olayları; ülkemizde gelinen noktayı göstermesi açısından ibret verici bir durumdur. 
Sivas'ta insanlığa karşı suç işlenmiştir, kültüre karşı suç işlenmiştir. Bu işlenen suçta dev

letin kusuru vardır, payı vardır. 
Aziz Nesin bahane edilerek bir Alevî-Sünnî çatışması çıkarılmak istenmiş, çoğu seçkin 

olan yazar, sanatçı 36 insanımız katledilmiştir. 
Olayların örgütlü ve planlı bir şekilde çıkarıldığı, fanatik militanların daha önceden çevre 

illerden getirildiği söylentileri yaygındır. • ( 

2 Temmuz 1993 günü camiden çıkan 400 - 500 kişilik fanatik grubun taşkınlıklarına göz 
yumulmuş, olayların büyümesine seyirci kalınmıştır. 

Devlet yetkilileri, Pir, Sultan Abdal heykelinin sökülmesine izin vererek, Pir Sultan Abdal 
gibi, kültürümüze mal olmuş bir halk ozanının manevî şahsiyetinin rencide edilmesine fanatik 
grubun esas emellerine ortak olmuşlardır. Orada sürüklenen, Pir Sultan Abdal'ın heykeli de
ğil, Anadolu kültürüdür, evrensel kültürdür. 

Sivas Belediye Başkanı, Sivas Valisi, Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı görevlerini 
yerine getirmemiş, sorumluluk ve vebal altındadırlar. 

Daha geçen gün Van'da bir otelin yakılması sonucu 15 vatandaşımız hayatını kaybeder
ken, arkasından Sivas olaylarının yaşanması, ister istemez insanın aklına çeşitli sorular getir
mektedir. 

özel bir televizyon kanalına çıkarılan cami imamı, 60 milyon insanın gözlerinin içerisine 
bakarak Alevî vatandaşlarımızın için "sapık insanlar" demesi, diyebilme cesaretini gösterme
si, 20 milyonluk Alevî vatandaşlarımıza hakaret değil midir, tahrik değil midir? 

Aziz Nesin'in konuşması, tahrik olarak gösterilmektedir. Cami imamının televizyonda yap
tığı, konuşma, Pir Sultan Abdal gibi insanlığa mal olmuş bir halk ozanının heykelinin sürük
lenmesi, Alevî vatandaşı rencide ve tahrik etmiyor mu? 

Sivas olayları, laik, demokratik, çağdaşlık iddiasında olan Türkiye için şansızlıktır. Tür
lüye* nin insan hakları konusundaki saygınlığı yurt ve dünyada tartışıldığı bir dönemde, 36 in
sanımızın katledilmesi, Türkiye'nin insan hakları konusundaki saygınlığını kuşkuya düşürmüştür. 
Şehit olan insanların çoğu bilim adamıdır, sanatçıdır, yazardır, Türkiye'nin seçkin insanlarıdır. 

1992 nevruz kutlamalarında sadece halay çeken insanların üzerine panzerler sürülerek, si
lahlar sıkılarak 100'e yakın insan öldürülürken, Sivas olaylarında fanatik gruba su bile sıkıl-
mamıştır. . « 

Devlet, olaylara seyirci kalmıştır, göz yummuştur. Sorumlular ortaya çıkarılmalı, en ağır 
cezaya çarptırılmalıdır. 
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Sivas olaylarında hayatını kaybeden çoğu sanatçı, bilim adamı ve yazar olan 36 vatanda
şımızın katillerinin bulunması, suçlu ve sorumlu olan yetkililerin tespiti için, Anayasanın 98, 
TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Muzaffer Demir 
Muş 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Sırrı Sakık 
Muş 

Selim Sadak 
Şırnak 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğtu ve 9 arkadaşının, Sivas*ta meydana gelen olay
ları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas'ta meydana gelen ve 40'a yakın vatandaşımızın Ölümüyle sonuçlanan olaylarla, ilgili 
olarak İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: Olayda 40'a yakın vatandaşımız ölmüştür. Olayların devam etme ve yayılma is
tidadı hâlâ mümkün ve muhtemel gözükmektedir. Olaylar her türlü provokasyona müsait olup, 
bir mezhep çatışmasına, millî birliği tehdit eden boyutlara ulaşabilir. 

Bir yandan güneydoğu ve diğer bölgelerimizde terörist eylemler sürerken, öte yandan bu 
olayların oluşması, ciddiyetle üzerinde durulması, sebeplerinin, faillerinin, tahrikçilerinin tes
pit edilmesi, gerekli karar ve tedbirlerin alınması son derece önemlidir. 

Bu nedenle, talebimizin öncelikle ele alınması ve işleme konulması için gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. ' 
Muhsin Yazıcıoğlu (Sivas) t 
Recep Kırış (Kahramanmaraş) 
Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
Ökkeş Şendiller (Kahramanmaraş) 
Saffet Topaktaş (Kahramanmaraş) 
Ahmet özdemir (Tokat) " 
İsmet Gür (Aksaray) 
Gaffar Yakın (Afyon) ' 
Musa Demirci (Sivas) 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
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Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Naif Güneş 
Siirt 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa 
Tbpluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve politikaların belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : • 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin her yönüyle incelenerek, stratejilerinin ve 
politikaların teklifi gayesiyle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Ali Oğuz (İstanbul) 
Şaban Bayrak (Kayseri) 
Ahmet Remzi Hatip (Konya) 
İJalih Kapusuz (Kayseri) 
Abit Kıvrak (Konya) 
Ahmet Derin (Kütahya) N 

İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
Zeki Ergezen (Bitlis) 
Zeki Ünal (Karaman) 
ICÛzım Ataofilu (Bingöl) 
Lütfı Doğan (Gümüşhane) 
Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
İsmail Coşar (Çankırı) , 
Mukadder Başeğmez (İstanbul) 
Bahaddin Elçi (Bayburt) 
Hüsamettin Korkutata (Bingöl) 
Ömer Ekinci (Ankara) 
Ahmet Feyzi tnceöz (Tokat) 
Hüseyin Erdal (Yozgat) 
Hasan Mezarcı (İstanbul) , 
Abdulillah Fırat (Erzurum) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
Mustafa Baş (İstanbul) 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Mustafa Ünaldı (Konya) 
Abdullah Gül (Kayseri) 
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GEREKÇE 

Avrupa Topluluğu, Avrupa Birleşik Devletleri hedefine doğru adım adım ilerleyen ve te
melinde Hıristiyan - Batı kültürünün bulunduğu oldukça iddialı bir entegrasyon modelidir; 
bir siyasî birliktir, bir Avrupa Devletinin teşekkülü yolunda çalışmalardır. Ortak Pazar, bir Hı
ristiyan ideolojisine göre kurulmuş Katolik Avrupa Birliğidir. 

Türkiye Müslüman bir ülkedir. Milletimizin böyle bir sosyo-politik birlik içerisinde yeri 
olmamalıdır. Eğer Türk Milletinin sırf maddî refahını artırmak gayesiyle; kendi birliği içeri
sinde bile mezhep kavgasını devam ettiren Avrupa Federasyonunda yer alması demek, milleti
mizin siyasî, sosyal ve kültür değerlerini bir kenara atmamız ve yüce milletimizin maddeten 
ve manen yok olması demektir. Çünkü; bu teşkilata bugün Yahudiler hâkimdir, yarında Yahu
diler hâkim olacaktır, öyleyse, İstiklal Harbini niye yaptık; niçin, müstakil devlet olmanın şu
urunu taşıyoruz? 

Türkiye, bir ortaklık anlaşması yapmak üzere 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekono
mik Topluluğuna başvurmuştur. 27 Eylül 1959 tarihinde başlayan görüşmeler 4 yıl sürmüş ve 
12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. 

9 - 11 Aralık 1991 tarihleri arasında yapılan Maastricht Zirvesinde alınan ekonomik ve 
parasal birlik kararı ile en geç 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Avrupa'da tek bir Merkez Ban
kasına geçmenin yanında, tek bir Avrupa parası yürürlüğe girecek, millî paralar ortadan kal
kacak ve ECU nakit para olarak kullanılacaktır. 

Türkiye'nin AT'a girmesi halinde, maddî ve manevî yönden sayılamayacak kadar kaybı 
olacak, hükümranlık hakkımız Katolik Avrupa Birliğine teslim edilecektir. 

Almanya'daki Türk - İslam düşmanlığı sonucu son zamanlarda patlama gösteren saldırı
lar, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan serbest dolaşım hakkını bir avantaj olmaktan çıkarmıştır. 

Hükümranlık haklarımızın büyük bir kısmı Avrupa'ya devredilecektir. Kararlar yabancı
lar tarafından Brüksel'de veya Strazburg'da verilecektir. 

Endüstrimiz ciddî bir rekabetle karşılaşacaktır. Finansman, pahalı girdi, teknoloji eksik
liği, kalitemiz üretim, kalifiye eleman gibi sorunlar maliyeti artıracaktır. Bütün bunların sonu
cunda da endüstrimiz çok ciddî bir rekabetle karşılaşacağından, muhtemelen çökecektir. 

Türkiye'nin AT'a girmesi halinde, Avrupa'nın zencisi muamelesi görecektir. Yalnız kişisel 
ilişkilerde değil, siyasal ilişkilerde de Türkiye'yi hiçbir zaman kendilerinden saymayacaklardır. 

Topluluğun tam üyelik kapılarını çalmaya başlayan Türkiye, bugüne kadar sağladığı top
lam yaklaşık 750 milyon dolarlık malî yardım ile, hukuken daha ileri düzeyde ilişkilerimizin 
bulunduğu Mısır, Yugoslavya ve İsrail'in gerisinde kalmaktadır. Ayrıca dördüncü malî proto
kole işlerlik kazandırılması çabaları ise sonuçsuz kalmaktadır. 

Birleşen Avrupa'nın Türkiye'yi dışlaması düşünülemez. Kıbrıs'tan taviz, kıta sahanlığın
dan taviz ile tarihî, dinî, sosyolojik ve psikolojik tavizlerin de isteneceği tabiîdir. 

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Topluluğun samimi davrandığını söylemek kesinlikle müm
kün değildir. Türkiye ile olan sorunlarda AT yetkililerinin Yunanistan'ın yanında yer aldıkları
nı bizzat ifade ettikleri bilinmektedir. 

1987'de yapılan başvuru etraflıca düşünülüp tartışılmamışın Başvuru karan, ulusal bir tar
tışma sonucunda milletimizin verdiği bir karar değildir. Milletimize rağmen verilen bu karar
dan dönülmesi, milletimizin geleceği için şarttır. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

5. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Karayolunda 
meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Mayıs 1993 günü Elazığ - Bingöl Karayolunda PKK militanlarınca yol kesme sonucu 
meydana gelen 33 er ile 2 sivil vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olayda, ihmali görülen yetkililer 
hakkında araştırma yapmak üzere Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 102 nci madde
si gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Kâzım Ataoğlu (Bingöl) 
Şevket Kazan (Kocaeli) 
Ahmet Remzi Hatip (Konya) 
Ahmet Feyzi tnceöz (Tokat) 
Ömer Ekinci (Ankara) 
Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
Abdulillah Fırat (Erzurum) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
Musa Demirci (Sivas) 
Lütfi Doğan (Gümüşhane) 
Ali Oğuz (İstanbul) 
Zeki Ünal (Karaman) 
Şaban Bayrak (Kayseri) 
Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Abit Kıvrak (Konya) 
Cevat Ayhan (Sakarya) 
t. Melih Gökçek (Ankara) 
Abdullatif Şener (Sivas) 
Fethullah Erbaş (Van) -
Ahmet Arıkan (Sivas) 

Gerekçe : 

24 Mayıs 1993 günü saat 17.00 sularında Elazığ-Bingöl Karayolunun 20 nci km'sinde, Bi-
laloğlu Köyüne ise 1-1,5 km mesafedeki mevkide teröristlerce yol kesiliyor. 

Saat 17.00'de başlayan bu eylem, yaklaşık saat 19.00 sularına kadar devam ediyor. Bu sü
re zarfında, Malatya'da eğitimlerini bitirip, asıl birliklerine sevk edilen, sivil kıyafetli 50 kadar 
erin bindirildiği iki yarım otobüs olmak üzere, bütün araçlar durduruluyor. 
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Araçlarından indirilen erler ye diğer vatandaşlar, yoldan takriben 500 metre öteye götürü
lerek, kimlik kontrolü yapılıyor. Kimlik tespitinden sonra, erlerin tamamı olmak üzere toplam 
60-70 kişilik bir grubu yanlarına alan teröristler, diğerlerini serbest bırakıyorlar. 

Bu eylemler ve kimlik tespitleri yapılırken, başka bir grup terörist, yaklaşık saat 18.30 su
larında Bingöl istikametinden gelen güvenlik güçlerine olay mahaline 4-5 km kala Yado Çeş
mesi (Atapark) mevkiinde ateş açarak olay yerine gelmelerini engelliyor. 

Bu esnada teröristler, yanlarına aldıkları kişilerle olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bilahara 
olay yerine gelen güvenlik güçleri kimseye rastlamıyor ve geri dönüyorlar. Teröristleri takip, 
ancak ertesi gün başlatılıyor. 

Bu olayla ilgili olarak Bingöl'de yaptığımız görüşmelerde, Malatya'dan birliklerine 2 ayrı 
yarım otobüsle gönderilen erler için özel bir koruma tedbirinin alınmadığı, yetkililerce bizlere 
ifade edildi. 

Yakın veya özel korumanın olmadığı bu olayda, yaklaşık 1,5 - 2 saat kadar yol üzerinde 
eylem yapan teröristlere, maalesef ne Bingöl'den ulaşılmış ne de olayın meydana geldiği yerin 
Elazığ istikametine doğru yaklaşık 10 km ilerisinde bulunan Kuruca Karakolundanhiçbir kuv-. 
vet olay yerine gelmemiştir. 

Bu olayda, Malatya'dan gönderilen silahsız, sivil giysili ve savunmasız erler için özel ko
ruma olmadığı gibi, olayın meydana geldiği yere, 1,5 - 2 saat kadar, güvenlik güçlerinin, maa
lesef ulaşamadığı da anlaşılmaktadır. 

Bu olayla ilgili olarak, Bingöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat şubesi, 21 Mayıs gü
nü Ankara'ya çok acil bir faks mesaj geçerek, 150 kişilik bir grubun Bingöl - Elazığ Karayolu
nu kesip eylem yapacakları bildirildiği halde, gerekli koruma tedbirlerinin alınmadığı görül
mektedir. 

Bu olayda mutlak bir ihmal veya kusur olduğu aşikârdır. 
Yukarıda kısaca arz ve izah etmeye çalıştığımız olayla ilgili olarak Meclis araştırması açıl

ması zaruretine inanmaktayız. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 7.7.1993 Çarşamba günkü birleşim
de sözlü soruların görüşülmemesine 7.7.1993 ve 8.7.1993 günkü birleşimlerde çalışma süresine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Danışma Kurulu önerisi 
No : 92 Tarihi : 6.7.1993 

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

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Turhan Tayan Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gür kan Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

öneri : 
6.7.1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 355 sıra sayılı 2972 Sa

yılı Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden, günde
min "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 10 uncu sıra
sına; gündemin "Kânun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
152 nci sırasında yer alan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 11 inci sırasına, 145 inci sırasında yer alan 348 sıra sayılı 
kanun tasarısının, 12 nci sırasına, 17 nci sırasında yer alan 312 sıra sayılı 7 İlde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının, 13 üncü sırasına alınması ve diğer kanun 
tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 7.7.1993 Çarşamba günkü birle
şimde sözlü soruların görüşülmemesi; 7.7.1993 Çarşamba ve 8.7.1993 Perşembe günkü birle
şimlerde Genel Kurul çalışmalarının saat 22.00'ye kadar uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) BAŞKANLIK ÖNERİLERİ 
1. — (10/111) ve (10/114) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin 

(10/107) ve (10/109) esas numaralı Meclis araştırması önergeleriyle birlikte yapılmasına ilişkin 
Başkanlık önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz önce okunmuş bulunan, Muş Milletvekili Mu
zaffer Demir ve arkadaşları ile Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının önerge
lerinin konusu, bu üç önergenin konusuyla aynı mahiyettedir. Genel Kurul uygun gördüğü tak
dirde, bu iki önergenin görüşmeleri de diğer üç önergeyle birlikte yapılacaktır. 

Her iki önergenin görüşmelerinin de diğer üç önergeyle birlikte yapılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemin, "Gensoru, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Meclis Araştırması" 
kısmına geçiyoruz. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
/. — DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Ta

yan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydm Güven Gürkan, Kocaeli Millet
vekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta 
meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olaylann oluş şeklinin ortaya çıkarılması ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

2. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların 
nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/107) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas İlimizde meydana gelen 
olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarını ve sorumlularının tes
piti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

4. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayla
rın sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Meclis anıştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

5. — Sivas Milletvekili Muhsin Yaztcıoğlu ve 9 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olay
ları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

BAŞKAN — 5.7.1993 tarihli 122 nci Birleşimde alınan karar gereğince, Doğru Yol Partisi, 
Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletvekili ülkü Güney, İçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili Uluç 
Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile 
olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması; Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, 
Sivas'ta meydana gelen olaylann nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve Tunceli 
Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas İlimizde meydana gelen olayların incelenme
si ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarının ve sorumlularının tespiti ve biraz evvel 
aldığımız karar gereğince de, Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta mey
dana gelen olaylann sorumlularının tespit edilmesi ve Sivas Milletvekili Muhsin ^zıcıoğlu ve 
9 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
nin birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Diğer üç önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olaylar milletimizi derinden üzmüştür. Mil
letçe bir daha karşılaşmamayı temenni ettiğimiz bu müessif olaylann sebep, saik ve sorumlula
rı ile olaylann oluş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Turhan Tayan Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
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Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan . 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

«Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta cereyan eden ve 40'a yakın vatandaşımızın ölümüyle 
sonuçlanan olayların nedenleri, açmış olduğu yaraların sarılması, sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Dinçer 

Ankara 
ve arkadaştan 

Gerekçe : 
1 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal'ı anmak için yapılan geleneksel toplantıdaki konuş

malar bahane edilerek cuma namazı sonrası, bazı güçler tarafından yönlendirildiği açık olan 
kişilerin, saatler süren ve güvenlik güçleri tarafından yeterince müdahale edilmeyen hezeyanla
rı sonrası, akşam saatlerinde Madımak Otelini yakmaları sonucu 40'a yakın insanımızın öldü
rülmeleri, insan canına duyarlı tüm insanlarımızı yasa boğmuştur. 

Son iki yıldır, birçok cuma namazı sonrası ortaya çıkan laik cumhuriyet karşıtı görüntü
ler, ne yazık ki bu defa kana bulanmıştır. 

Düşünce, anlatım ve inanç özgürlükleri, demokrasilerin temel noktalardır, parlamenter 
sistemlerin varlık nedenleridir. 

Ne yazık ki, toplumda derin yaralar açan, dünün etnik kökenli katliamlarını anımsatan 
Sivas olayını, bazı yetkililer ve siyasetçiler hafife almışlar, yanlış teşhisler koymuşlar; kapalı, 
İzinli meşru toplantıda özgürce ortaya konan bazı düşünceleri katliama neden olarak ortaya 
koymuşlardır. Bu çok sakat, çok yanlış, demokrasimizi yaralayarak, toplumda inanç ve etnik 
köken farklılıklarına dayalı bölünmelere neden olacak çok sorumsuz bir tavırdır. 

Hükümetin, olayların bastırılmasında basiretsiz davrandığı, yetersiz kaldığı anlaşılmak
tadır. Hükümetin bu tavrı, benzeri olayların yarın da tekrarlanmasının zeminini oluşturabile
ceğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle Meclis araştırmasıyle gerçeklerin ortaya çıkarılmasını zo
runlu görüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas İlimizde halk edebiyatımızın büyük ozanlarından Pir Sultan Abdal için düzenlenen 
şenliklere katılan ülkemizin değerli yazarlarının, ozanlarının, çeşitli dallardaki sanatkârlarının 
ve birçok yurttaşımızın Türkiye'yi kapkara bir rejime sürüklemek ve cumhuriyetin getirdiği la
ik, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yönetim biçimini değiştirmek isteyen güçler
ce hunhar bir biçimde öldürülmüş ya da yaralanmış olması, cumhuriyet tarihimizin en vahim 
olaylarından biridir. 
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Devletimizin temel rejimini çok yakından ilgilendiren bu ve buna benzer olayların bir da
ha olmaması, bu olayları tertipleyenlerin hak ettikleri cezalara en seri şekilde çarptırılmaları 
ve yeni olayları tertiplemelerine meydan verilmemesi, konuya Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
el koyması ve olayın bütün boyutlarının araştırılması ve hiçbir kimsenin de kayırılmamasınm 
sağlanması zorunlu görülmektedir. 

Olay günü, ayrıca Atatürk anıtına da saldırılarda bulunulmuş ve Pir Sultan Abdal heyke
li, iddiaya göre, Ankara'dan verilen emirle sökülmüştür. 

Bu itibarla, olayın bütün boyutlarıyla incelenmesi, cumhuriyet rejiminin karşı karşıya bu
lunduğu tehlikelerden arındırılarak korunması, olayda zarar gören yurttaşlarımızın maddî za
rarlarının tespit edilerek karşılanması, olaya sebebiyet veren kişi ve odaklarla ihmali bulunan
ların tespitinin sağlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. , ' 
Kamer Genç 

Tunceli 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Kamer Genc'in okunmuş bulunan önergesine, 
Başkanlığa bir önerge göndermek suretiyle, katıldıklarını ifade eden diğer değerli milletvekil
lerini takdim ediyorum: Azimet Köylüoğlu (Sivas Milletvekili), Mustafa Yılmaz (Gaziantep Mil
letvekili), Bahattin Alagöz (Gaziantep Milletvekili), Cemal Şahin (Çorum Milletvekili), Atilla 
Mutman (İzmir Milletvekili), Halil Çulhaoğlu (İzmir Milletvekili), Mehmet Dönen (Hatay Mil
letvekili), Mustafa Yılmaz (Malatya Milletvekili), Timurçin Savaş (Adana Milletvekili), Güler 
İleri (Tokat Milletvekili), Erdal Koyuncu (Siirt Milletvekili), Mehmet Adnan Ekmen (Batman 
Milletvekili), Fahri Gündüz (Uşak Milletvekili), Ender Karagül (Uşak Milletvekili),-Ali İbra
him Tutu (Erzincan Milletvekili). 

İsimlerini takdim ettiğim bu arkadaşlarım, Sayın Genc'in önergesine katıldıklarını bildir
mişlerdir. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla Hükümete, 
siyasî parti gruplarına, önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya bildirecekleridir diğer mil
letvekiline söz verilecektir, 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, Hükümet ve siyasî parti grupları için 30'ar da
kika, önergelerdeki imza sahipleri için 10'ar dakikadır. 

Şimdi, ilk konuşmayı yapmak üzere, Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Beytullah Meh
met Gazioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 2 Temmuz 1993 Cuma günü Sivas'ta meydana gelen ve 36 vatandaşımızın 
ölmesiyle sonuçlanan müessif olay nedeniyle verilen Meclis araştırması açılmasıyla ilgili öner
ge üzerine görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi en içten duygularla selamlarken, Sivas'ta yaşamını yitiren vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı güvenlik görevlilerine ve vatandaşlara 
acil şifalar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere, Sivas olaylarının öncesi, başlangıcı ve sonuçlarıyla ilgi
li bilgi ve değerlendirmeleri arz etmek istiyorum. 
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Sivas ilimizde, Kültür Bakanlığının katkılarıyla, genel merkezi Ankara'da bulunan Pir Sultan 
Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından, 1-4 Temmuz 1993 tarihleri arasında "Geleneksel 
Dördüncü Pir Sultan Abdal Kültür-Etkinlikleri" adıyla bir program düzenlenmiştir. 

Sivas Kültür Müdürlüğü ile anılan derneğin merkez ve şubeleri, Divriği Kültür Yardımlaş
ma Derneği, Sivas İnsan Hakları Derneği, Divriği Cevher-tş Sendikası, Sivas Tüm Sağlık Sen
dikası, Tuncelililer Dayanışma Vakfı, Anadolu Kültürlerini Koruma ve Araştırma Vakfı tem
silcilerinden oluşan 20 kişilik bir komite tarafından düzenlenen bu etkinliklerin yapılmasına, 
Valilik tarafından, 25 Haziran 1993 tarihinde izin verilmiştir. 

Etkinliklere katılmak üzere, içlerinde Aziz Nesin'in de bulunduğu birçok sanatçı ve yazar 
Sivas'a gelmiştir. Şenliklerden bir gün önce, yani 30 Haziran gecesi, şehir merkezinde, kimlik
leri belirlenemeyen kişiler tarafından, dükkânların kapı altlarından atılmak suretiyle, İngiliz 
asıllı yazar Salman Rüşdî'nin Şeytan Ayetleri Kitabını Aydın Gazetesinde yayımlaması nede
niyle Aziz Nesin'i protesto eden ve halkı tahrik edici bir üslupla kaleme alınan "Müslümanlar" 
rumuzlu bildiriler dağıtılmıştır. Söz konusu bildiride, yazar Aziz Nesin'in bu yayınıyla Islamî 
değerleri tahrik ettiği, tahkir ettiği, tahrip ettiği, böylece, birçok Müslümanın polis ve jandar
ma tarafından coplanmasına, kurşunlanmasına ve hapishanelere atılmasına neden olduğu be-
lirtilcick, alay edercesine Sivas'ta bulunması, tehdit ifâdelerini de içeren bir üslupla eleştirilmiştin, 

Bu bildirilerin dağıtılması üzerine, etkinliklerle ilgili güvenlik önlemleri artırılarak sürdü
rülmüş ve 1 Temmuz Perşembe günü program olaysız olarak gerçekleştirilmiştir. Saat 10.3O'da, 
Kültür Merkezinde, ti Valisinin açış konuşmasından sonra Aziz Nesin de, bilinen görüşlerini 
yansıtan bir konuşma yapmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ertesi gün, yani 2 Temmuz 1993 Cuma günü, cuma namazı son
rasında, camilerden çıkan ve sayılan 4 bin civarında olan kalabalık, önce Hükümet Konağı 
önünde toplanmış, sonra, çeşitli sloganları atarak Kültür Merkezi önüne gelmişler ve merkezi 
taca tutmuşlardır. 

Şenlikler nedeniyle merkez bahçesine dikilen ve bir âşık (ozan) ve kangal köpeği figürün
den oluşan heykelin sökülmesi için ortaya konulan ısrarlı baskı sonucunda, Valilik izniyle -çok 
özellikle belirtiyorum, Valilik izniyle- heykel yerinden sökülmüş, bununla yetinmeyen kalaba
lık, heykeli sürükleyerek yakmıştır. Saat 15.00 sularında, 500-600 kişilik bir grup, Valilik bina
sı önünde toplanarak, Vali ve Aziz Nesin aleyhine ve şeriat düzenini Övücü sloganlar atmış 
ve Aziz Nesin'in de aralarında bulunduğu yazar ve sanatçıların kaldıkları Madımak Oteline 
doğru gitmişlerdir. v 

Olayların başlangıcından itibaren, önce tugaydan, sonra ilçelerden ve çevre illerden yar
dım istenmiştir. Oluşan kalabalığın yatıştırılması maksadıyla çeşitli girişimlerde bulunulması
na karşın, beklenen etki sağlanamamış, aksine, mesainin de bitmesi sonucunda kalabalık de
vamlı olarak artmıştır. Madımak Otelini çeviren kalabalığın içeridekileri yok etmeye azimli ve 
kararlı oldukları görülmüş, kalabalığın bu yapısı televizyon ekranlarına da yansımıştır. Toplu
luk, Madımak Oteline girmek için saldırıp zorlarken, bu arada otel önündeki araçlar ve peşin
den de otel, kundaklama sonucu yanmaya başlamıştır. Galeyan halindeki topluluk, itfaiye ara
cının geçişini, önüne, yerlere yatmak suretiyle engellemiştir. 

20.20 civarında, yangın sürerken, kalabalığın bir bölümü, Hükümet Konağı önüne gele
rek binayı taşlamışlar, yönetimi kınayan, şeriatı öven sloganlar atmışlardır. Saat 20.55'te, as
ker, jandarma ve polis, havaya ateş açarak topluluğu dağıtmıştır. Saat 20.30'da ise, Aziz 
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Nesin, otelden kurtarılarak Üniversite Hastanesine götürülmüştür. 
Bu arada, oteldeki yangın söndürüldüğünde, 36 kişinin öldüğü, 64 vatandaş ile olaylara 

müdahale eden 8 güvenlik görevlisinin yaralandığı tespit edilmiştir. 
Saat 23.00'e kadar kontrol edilemeyen olaylar bu saatten itibaren kontrol altına alınmış 

ve il merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, şundan emin olunuz ki, özellikle bunu çok rica ediyorum, Si

vas'ta bu olaylar sırasında ve sonrasında, devlet olarak her şey yapılmaya çalışılmış, her önlem 
alınmış ve alınmaya devam edilmiştir. Mevcut güçlerin takviyesi için girişimlerde bulunulmuş, 

. çok daha büyük can ve mal kaybının önüne geçmek için azamî çaba sarf edilmiş, halkla gü
venlik güçleri karşı karşıya getirilmemiştir. 

SALMAN KAYA (Ankara) — Yobazları korudunuz, insanları orada yaktırdınız iki saatte 
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Ne bağırıyorsun deve! Otur yerine! 
SALMAN KAYA (Ankara) — Sen ne bağırıyorsun! 
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Otur yerine!.. 
BAŞKAN — Oturdu efendim. 
Değerli arkadaşlarım, lütfen sakin olalım. 
Devam buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Saygıdeğer mil
letvekilleri, cuma namazını müteakip, 1 000-1 500 kişilik bir kalabalık, önce kültür merkezinin 
önüne gelmiştir. Kültür merkezinde, o saatlerde, içeride etkinliklerde bulunan tam bin kişi var
dır. Bu kalabalık, kültür merkezinin önüne gelmiş, camları çerçeveleri kırmış, içeriye girmek 
için büyük çaba sarf etmiştir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hakikaten büyük mücadele sonucunda 
bu kalabalığın kültür merkezine girmesini önlemiş ve çok muhtemel ve çok acı neticelerin, ar
bedenin çıkmasını önlemiştir. Dışarıda bulunan 1 500 kişinin, içeride bulunan 1 000 kişiyle 
kapalı bir yerde karşı karşıya gelmesinin neticelerini düşünmek, herhalde çok güzel olmamalıdır! 

Yanmakta olan otelden kurtarılan Aziz Nesin, ilk tedavisi yapıldıktan sonra, benim oraya 
gitmem suretiyle, orada bulunan uçakla, behemehal kendisini korumak için, güvenlik altında, 
derhal Ankara'ya gönderilmiştir. 

Olay günü, gelişmeleri Ankara'da dakika dakika izledikten sonra, aynı gün saat 21.00'dc, 
beraberimde Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanlığından bir general ile Si
vas'a hareket ettim; fakat, maalesef, biz Sivas'a gittiğimiz anda, biz daha yolda iken, Sivas'a 
giderken, yangın felaketi vuku bulmuş idi. 

Ancak, tabiî ki, insanlar, genellikle olayları işlerine geldiği şekilde değerlendirmeye çok 
mütemayildirler. 

Saat 13.30'da çıkan olayları 14.15'te istihbar ettik ve bu andan itibaren, Valiyle en az on 
defa, Belediye Başkanıyla üç defa, burada Jandarma Genel Komutanıyla, Genelkurmay Baş
kanıyla, Başbakanla ve Sayın İnönü ile, görüşebileceğimiz herkesle, ne yapılabilir düşüncesi 
içinde istişarelerde bulunduk. Ayrıca, tabiî, orada bulunan jandarma komutanıyla, orada bu
lunan Tugay Komutanıyla ve bütün ilçe kaymakamlarıyla da bizzat irtibat kurdum. 

Oraya gittiğimizde, halk daha dağılmamıştı. Yanımızda bulunan Emniyet Genel Müdürü, 
yanımızda bulunan Jandarmadan bir general, oranın Emniyet Müdürü ve Valisiyle beraber is
tişare ederek, hemen yarım saat sonra, sokağa çıkma yasağı konulmasına karar verdik ve saat 
23.00'te bu karar.ı ilan ettik. Bir saat sonra da Sivas'ta hemen hemen sükûneti sağladık. 
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Çeşitli tahriklere karşın ve en büyük endişemiz, olayın başlamasından itibaren bir mez
hep kavgasının, bir mezhep karşılaşmasının olabileceği olmasına rağmen, çok teşekkür ederim 
ki, Alevî vatandaşlarımız son derece temkinli, son derece itidalli davranmışlar ve şu olayların 
olmasında hiçbir katkıları olmamıştır. Bu nedenle de, sağduyulu vatandaşlarımıza şükranları
mı sunuyorum. Aynı sağduyunun bundan sonra da sürdürüleceğine olan inancımı belirtmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Savcılığı olaylara el koyarak adlî işlemlere başlamıştır. 
Şu ana kadar olaylarla ilgisi görülen 55 kişi gözaltına alınmıştır. Adlî soruşturma da sürdürül
mektedir. Bu olaylar 2 Temmuz 1993'te gece oluyor, 3 Temmuz 1993 Cumartesi sabahı saat 
09.30 itibariyle, tarafımdan verilen bir emirle, 4 mülkiye müfettişi ve 3 merkez valisi Sivas'a 
intikal etmiş ve derhal olaylara el koymuşlardır. 

Müfettişlerin çalışmaları bir-iki gün içerisinde sonuçlanacaktır. Olaylarda ihmal ve kusu
ru olanlar varsa tespit edilecek, durum net bir şekilde ortaya konulacak ve ilgililer hakkında 
gerekli her türlü zecri işlemler derhal yerine getirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Ulusal Kurtuluş Savaşına "Sivas Kongresi" ile adını yazardıran bu 
güzel insanların yaşadığı, bu güzel kentimizde meydana gelen insanlık dışı ve utanç verici sal
dırı ve katliamı hiçbir nedenle ve gerekçe ile izah etmek ve mazur göstermeye çalışmak imkân
sızdır ve bu, mantık ölçülerinin de dışındadır. Sayın Başbakanımızın da belirttikleri gibi, insan 
haklarının başında yaşama hakkı vardır; hiç kimse, kendi görüş ve düşüncelerine aykırı geldiği 
gerekçesiyle bir başkasının yaşama hakkına saldıramaz. Suçluları belirlemek ve suçluları ceza
landırmak hak ve görevi, sadece ve sadece devlete aittir. 

Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Bu tür olayların tekrarlanmaması 
için herkesin sükûnetle hareket etmesi gerekmektedir, özellikle, dünyamızın en karışık ortamı
na sahip bir bölgesinde yer alan ve Yüce Türk Ulusunun engin sağduyusu sayesinde bir istikrar 
yeri olan ülkemizi bölüp, parçalamaya, halkımızı birbirine düşürmeye gayret eden iç ve dış düş
manlarımız olduğunu unutmamalıyız. 

Sivas olaylarından sonraki günlerdeki, özellikle Alevî ve Sünnî vatandaşlarımızı karşı karşıya 
getirme çabalarını da ibretle ve dikkatle izlemekteyiz. Bu gibi oyunlara gelmeyerek, Büyük Ata
türk'ün bize yol gösterdiği gibi, demokrasi ve hukuk içerisinde, laik cumhuriyetimizi edebiyete 
kadar taşımak, başta gelen hedefimiz ve aslî sorumluluğumuz olmalıdır. Ne mutlu bize ki, sağ
duyulu ulusumuzda, her kesim ve kurumuyla buna ilişkin ulusal mutabakat anlayışı mevcut
tur. Henüz dün Yüce Heyetinizden güvenoyu alan Hükümetimiz, bu hususta gerekli siyasal 
irade ve kararlılığa sahiptir. Ülkemiz el birliği ve gönül birliğiyle insan hak ve özgürlüklerinin 
korunduğu ve insanlarının birbirlerine içtenlikle sevgi ve saygı beslediği bir ülke olarak 2000'li 
yıllara girecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu görüş, bu düşünce ve bu duygular çerçevesinde, 
ulusumuzu derinden yaralayan müessif Sivas olayları hakkında Meclis araştırması açılmasıyla 
ilgili önergeye Hükümet olarak olumlu bakmaktayız. Eleştiri, görüş ve önerileriniz bizim için 
son derece değerlidir ve çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Takdir Yüce Meclisimizindir. 

Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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KADlR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakana, daha önce 
bir milletvekili arkadaşımla beraber bir ricada bulunmuştuk; o da şu idi: Dün akşam Erzincan 
İlinin Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyünde müessif bir olay olmuştur. Orada 28 vatan
daşımız katledilmiştir. Bu olayla ilgili olarak Sayın Bakandan bilgi vermelerini rica ediyoruz, 
bu konuda bize bilgi verirlerse çok memnun oluruz. Bu olay nasıl başlamıştır. Sivas olaylarıyla 
ilgisi var mıdır? Bu militanlar daha Önceden oraya yerleşmişlerse, ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Bundan sonra ne yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Malumu âliniz, İçtüzük hükümleri, Sayın Bakanın bugünkü görüşmelerde bu konuda bir 

açıklama yapmasına imkân vermemektedir. Başlangıçta, gündem dışı olarak Yüce Meclisi bil
gilendirmek amacıyla böyle bir sunuş yapılabilir ve gruplar da hakkını kullanabilirdi; zannedi
yorum, takdirleri çerçevesinde, önümüzdeki zaman içerisinde konu Yüce Meclise arz edilecektir. 

Şimdi, izninizle, görüşmelere dönüyoruz ve siyasî parti grupları adına söz isteyen değerli 
arkadaşlarımızı tespit etmek istiyorum. Şu ana kadar müracaat bulunmamaktadır. 

önerge üzerinde siyasî parti grupları adına söz isteyen yok mu?.. 
Efendim, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Ercan Ka-

rakaş söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Karakaş. ( 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerime başlarken, SHP Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün, burada, hepimizi kedere boğan, hepimize büyük acı veren bir olayı görüşmek üzere 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sivas'ta 36 yurttaşımızın, 36 değerli insanın yakılarak katledil
meleri acij vahim, yüz kızartıcı bir olay olduğu kadar, aynı zamanda, ciddî biçimde irdeleme
miz, ciddî biçimde üzerine eğilmemiz gereken bir olaydır. 

Olaya gelmeden önce, bu saldırı sonucunda yaşamını yitiren insanlarımızı buradan an-
mak'istiyorum: Araştırmacı yazar Asım Bezirci, şair Behçet Aysan, şair Uğur Kaynar, karika
türist Asaf Koçak, yönetmen Erdal Ayrancı, halk ozanlarımızdan Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, 
Hasret Gültekin ve oraya dans etmek için, halk kültürünü yaşatmak için giden sevgili gençleri
miz, Huriye Özkan, Yeşim Özkan, özlem Şahin, İnci Türk, Muammer Çiçek, Yasemin Sivri, 
Asuman Sivri, Sait Metin, Serpil Canik, Serkan Doğan, Gülendar Akçam, Menekşe Kaya, Murat 
Güneş, Beltiz Çakır, Koray Kaya, Nurcan Şahin, Ahmet özyurt, Ahmet Akan, Handan Metin 
ve Gülçin Karababa. 

Bütün bu insanlarımıza Grubum adına Tanrı'dan rahmet, yakınlarına, arkadaşlarına, dost
larına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı şekilde, bütün halkımıza, bütün ulusumuza başsağ
lığı diliyorum. Bu saldırı sonucunda yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileti
yor, kendilerine acil şifâlar diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu insanlık dışı vahim olay, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı
dır. Gerçekçi olarak, objektif olarak bu mesele araştırılmalıdır. Eğer, bu yapılmazsa, olaya ne
den olanlar, olayı planlayanlar, olaya göz yumanlar, görevini yapmayanlar ve insanlık dışı su
çu işleyen katiller gereken cezalara çarptırılmazlarsa, yani yaptıkları yanlarına kâr kalırsa, bu 
olayı yenileri izler; dahası, hukukun egemenliğini, adaleti, laik ve demokratik düzeni koru
mak, ve devam ettirmek zorlaşır. Aynı şekilde, toplumsal barışı sağlamak, kardeşçe bir arada 
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yaşamayı sağlamak güçleşir. Eğer bunlar yapılmazsa, çocuklarının, dostlarının, yakınlarının 
canlarını Sivas'ta kaybeden insanlarımız, rejime, devlete, hukuka ve adalete olan güvenlerini 
yitirirler. ' > 

Değerli milletvekilleri, tüm bu nedenlerle, Meclisimizin de olayı süratle araştırması son 
derece yararlı olacaktır. O nedenle, biz, Grup olarak elbette bu isteği olumlu karşılıyor ve araş
tırma önergesini destekliyoruz. 

Ülkemizde, barış, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşayan herkesin gözü Meclistedir, biz
lerdedir. Ülkemizin yaşamsal sorunlarını çözmek, Hükümetin ve devletin olduğu kadar, Mec
lisin de görevidir. Meclis, aynı zamanda, Hükümeti ve devleti denetleme göreviyle de yüküm
lüdür. Sivas'taki katliamın aydınlatılmasına, sorumlulardan hesap sorulmasına Meclis olarak, 
Meclisteki gruplar olarak gereken katkıyı yapmak bizlerin görevidir. 

Değerli milletvekilleri, Sivas'ta ne olmuştur, bu olaylar nasıl meydana gelmiştir?.. Elbet
te, olayların ertesi günü bu konularda sağlıklı şeyler söylemek zordu; ama artık aradan dört 
gün geçmiş, basınımızda bu konuda ayrıntılı haberler çıkmış, özeliyle, resmisiyle televizyon
larda görüntülü olarak olaylar yansıtılmış ve olayı bizzat yaşayan insanlar kamuoyunu aydın
latmıştır. Ayrıca, bölge milletvekillerimizde oralarda incelemeler yapmışlardır. Şu anda orada 
inceleme yapan milletvekillerimizden Sayın Köylüoğlu dönmüş olup, diğer arkadaşımız Sayın 
Ziya Halis ise halen oradadır ve kendisinden her gün ayrıntılı bilgiler almaktayız. 

Televizyonlarda, gerçekten insanın tüylerini ürperten bu acı sahneleri gördük. Oteli ateşe 
veren insanlar, içeride yanan insanların feryatları karşısında alkış tutmaktaydılar. Hepimiz bu 
görüntülerden utandık, insan olarak yüzümüz kızardı. 

Sayın milletvekilleri, Sivas Kongresiyle Kurtuluş Savaşımızın başladığı bu şehirde, oza'n-
lar ve aşıklar şehri olan Sivas İlimizde düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri, az 
önce İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi, ilk kez düzenlenmiyor. Bu yıl bu şenliklerin dör
düncüsü yapılmaktaydı. Bu şenlikler, daha önce üç kez Banaz'da yapılmıştı. Bu yıl ise, şenlik
lerin ilk iki gününün Sivas'ta yapılması, son iki gününün de Banaz'da yapılması kararlaştırıl
dı. Gelecek yıllarda da, Pir Sultan Abdal gibi değerli bir ozan adına yapılan bu festivalin, bu 
şenliğin, uluslararası hale getirilmesi düşünülmekteydi. v 

Bu kültür etkinliklerini, şenliği; başta Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği Genel 
Merkezi ve şubeleri, onun yanı sıra, benzer diğer kültür dernekleri ve sivil toplum örgütleri 
birlikte yapmışlardır. 

Bu, toplumumuz adına son derece sevindiricidir. Çünkü, sivil toplum, kendi örgütleriyle, 
İçendi halkının değerlerini tanıtmaya başlıyorsa, onları tanıtmak için şenlikler ve büyük etkin
likler düzenliyorsa, bu, aynı zamanda demokratik toplumun gelişmesine, yerleşmesine de bir 
katkıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu şenliği dört yıldır izleyenler iyi bilmektedir ki, şenliğin amacı; 
halk kültürünü yaşatmak, özel olarak "Pir Sultan Abdal" ismiyle düzenlendiği için, Pir Sul
tan Abdal'ı tanıtmak, anlatmak; toplumda hoşgörüyü yaymak, kardeşliği pekiştirmek, laik 
demokratik düzenin yerleşmesine katkıda bulunmaktır. Bugüne kadar düzenlenen bütün festi
vallerde de bu çerçevenin dışında bir olay yaşanmamıştır ve bu çerçevenin dışında görüşler ele 
alınmamıştır. Ülkemizin dört bir tarafında yapılan şenlikler gibi, bu şenlik de, son derece dü
zeyli, son derece barışçıl bir şekilde yöre halkının katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Elbette Kültür Bakanlığımız, Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan kültür festivallerinde 
olduğu gibi, bu festivale de destek vermiştir; ancak, üzülerek görüyoruz ki, bazı gazetelerde 
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bu dahi eleştirilmekte ve konu çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Kültür Bakanlığımız, bugüne ka
dar Türkiye'nin çeşitli yörelerine, o yörenin insanlarının 76 anıtım dikmiştir; aynı şekilde, 250'yi 
aşkın festivali, şenliği desteklemektedir. Çünkü, artık hepimiz hemfikiriz ki, Türkiye, bir kül
tür mozaiğidir. Türkiye'de farklı kültürler, farklı etnik kökenler bir arada bin yıldır kardeşçe 
yaşamaktadır. Bunların artık kabul edilmiş olması, son derece sevindiricidir. 

Geçenlerde, Diyarbakır'da Anamuhalefet Partisi Sayın Genel Başkanının da bu konuya 
değinmiş ve farklı kültürlerin ülkemizde özgürce kendilerini İfade edeceklerini belirtmiş olma
sı da, bu bakımdan sevindiricidir. 

Sayın milletvekilleri, bu şenlik, usullere, mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Bu şenli
ği düzenleyenler, gereken yerlere zamanında başvurmuş, gereken izinleri almıştır. Açılışın, Si
vas Hükümet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk konularak başlaması planlanmış; ama Vali 
tarafından meydanda kutlanması istenmediği zaman da buna uyulmuş, Atatürk Anıtına çde-
nek koymakla yetinilmiş ve sonra Kültür Festivali, kültür merkezi salonunda başlatılmıştır. 

1 Temmuz günü, Sivas İlimizde ülkemizin ozanları, şairleri, edebiyatçıları, genç dansçıla
rı, genç folklorcuları halkımızla birlikte bu programı barış içerisinde gerçekleştirmeye başla
mışlardır. Açılışı binlerce insan izlemiştir ve yapılan etkinliklere binlerce insan'katılmıştır. Olay 
yoktur, kavga yoktur, çatışma yoktur; ancak, cuma günü öğleden sonra.hava değişmiştir. Az 
evvel Sayın İçişleri Bakanımızın da belirttiği gibi, Cuma namazından sonra olaylar başlatıl-. 
mıştır. "Müslümanlar" imzalı bildiriler dağıtılmıştır. Bildirilerde, Aziz Nesin'e, bazı gazetele
re ağır küfürler edilmiştir; "Nesin'i Valinin davet ettiği" gibi yalanlar yazılmıştır. Aynı şekilde, 
Vali, vilayette hedef olarak gösterilmiştir. 

Elimde dağıtılan bildirinin metni var. Bakınız, bildirinin bir yerinde şu söylenmektedir: 
"Kâfirler şunu iyi bilin ki, Islamın Peygamberini ve Kitabını, Kitabın izzetini korumak için 
bu uğurda verilecek canlarımız vardır. Şeytanın dostlarıyla savaşın. Galip gelecek olan, şüphe
siz ki, Allah taraf tarlan olacaktır." 

Bu bildiri, kışkırtıcı bir bildiridir ve oradaki vatandaşları, şenliğe gelen insanların üzerine 
yöneltmeye yöneliktir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Dini olmayana "kâfir" denir, onun için, Aziz Nesin için 
denmiştir. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Biz, din ve inanç özgürlüğünü savunuyoruz. Orada, 
yasalarımıza göre gerçekleşen bir şenlikten önce dağıtılan böyle bir bildirinin amacı ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, oysa, bu şenlikte kimsenin inanana, fikrine, düşüncesine karşı bir •'•• 
şey yoktur. Program ortadadır; halk kültürümüzün çeşitli veçhelerinin tartışılması, ele alınma
sı; kültür, dans, müzik, saz gibi etkinlikler vardır ve programın kendisi hoşgörüyü, kardeşliği, 
barışı yerleştirmeye yöneliktir, laik ve demokratik düzeni güçlendirmeye yöneliktir. Ama, ma
alesef orada, sayılarının sınırlı olduğu bilinen, laik ve demokratik düzeni güçlendirmeye yöne
liktir. Ama, maalesef orada, sayılarının sınırlı olduğu bilinen, laik ve demokratik toplum dü
zenine karşı olan insanların kışkırtması vardır. Bu olay, kendiliğinden meydana gelen (spon-
tan) bir olay değildir; çünkü, perşembe günü birinci gündür, cuma günü ikinci gündür ve zaten 
cuma günü öğle vaktine kadar herhangi bir olay da yoktur. Olayı planlayanlar, olayı örgütle
yenler, zamanını da kendileri tespit etmişlerdir. Cuma Namazından sonra, önce vilayete, sonra 
kültür merkezine gidip gelmeler olmuştur. Bu arada, caddelerde, kendilerine yeni insanların 
katılmasını istemişlerdir. Kültür merkezi önünde toplandıktan zaman, güvenlik güçleri ve içe-
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rideki yurttaşlar direnince, oradan ayrılmak, Madımak Oteline gitmek durumunda kalmışlar
dır. Bu esnada söylenen sloganlar çok açıktır; televizyonlarda hepimiz izledik ve hepsi bantlar
da var. "Yaşasın şeriat, dinsiz vali, şeytan Aziz, laiklik gidecek şeriat gelecek, Muhammed'in 
ordusu laiklerin korkusu, ölmeye geldik Aziz'i gömmeye geldik" gibi sloganlar,5 bu yürüyüş 
esnasında ve Madımak Otelinin önünde atılan sloganlardır. 

13.30'da otelin önüne gelen bu kalabalık, 14.00'de oteli taşlamaya başlamıştır. Otelin tüm 
camları kırılmış, daha sonra otelin önündeki arabalar yakılmış, benzin depoları sökülmüş, otelin 
girişi benzinle ıslatılmış ve kibritle ateşe verilmiştir. Bu ateşe vermenin fotoğrafı da, bugünkü 
gazetelerde mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, burada en önemli mesele, ateşe verilmeden sonraki 7 saat içeri
sinde bu olayın önlenememiş olmasıdır. Otelin 19.45'te alevler içinde yanması görülmüştür; 
ama, buna rağmen, gereken müdahale zamanında yapılmamıştır, önce, otelin telefonları ke
silmiştir ya da yanmıştır, böylece dışarıyla irtibat kopmuştur. Daha sonra, elektrikler kesilmiş; 
ama itfaiye bir türlü gelmemiştir. 

Federal Almanya'da yurttaşlarımızı kundaklayan ırkçılara, Nazilere karşı hep birlikte di
rendik, Meclis olarak konuyu ele aldık; arkadaşlarımız, oralara gidip araştırma yaptılar. Mölln'de, 
Solingen'de, itfaiyenin 7 dakika geç gelmesini haklı olarak eleştirdik, oradaki Hükümetin, ora
daki yöneticilerin büyük kusuru olarak, bu Meclis kürsüsünden ve televizyon ekranlarından 
söyledik; ama, kendi ülkemizde, kendi şehrimizde insanlar yanarken, 7 saatte itfaiye geleme
miştir; bunu da buradan söylemek zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, bizim halkımız, sade insanlarımız bu kadar gaddar olamaz. Ateş 
her tarafı sardığı için, kapısından çıkma olanağı kalmayan otelin üst katlarına çıkarak yan bi
nalara geçmek isteyen insanlara mani olunmuş, "Nereden geldiyseniz oraya gidin" denerek, 
yanan otelin içerisine itilmişler -bir kişi hariç- ve böylece insanlar, bilerek ölüme gönderilmiş
lerdin özellikle, otel yanarken, içerideki insanların feryatları duyulurken, dışarıda biriken bir
takım insanların bundan sevinç duymaları, bunu alkışlamaları, gerçekten de, Nazilerin, ırkçı
ların, Almanya'da sığınma yurtlarını ateşledikleri zaman gösterdikleri tepkinin aynısıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu olay, Sivas'ta yaşadığımız bu acı olay, insanlık dışıdır, ilkelliktir, 
barbarlıktır ve Almanya'da meydana gelen olaylardan farkı yoktur.#Bu olay, Sivas olayı, özel
likle Almanya ve Avrupa'da gelişen ırkçılığa karşı yürüttüğümüz haklı mücadelemizde de, bizi 
zayıf düşürmüştür. 

Biz, bir grup arkadaşımızla, geçen hafta, Avrupa Konseyi Parlamentosundaydık. Orada, 
hep birlikte, parti farkı gözetmeden, ırkçılığın geriletilmesi, ırkçılığa karşı bütün Avrupa'da 
etkin bir mücadele yapılabilmesi için önemli uğraşılarda bulunduk. Bu konuyu, Avrupa'nın, 
Avrupa Konseyinin, Avrupa Konseyi Parlamentosunun gündemine getirmeye çalıştık. Yine, çeşitli 
arkadaşlarımız, Almanya'da yapılan, kendi partilerine yakın partilerin kurultaylarında, kong
relerinde konuştular. Ben de, Alman Sosyaldemokrat Partisinin kurultayında konuştum. Bü
tün bu çalışmalarımızda, ırkçılığın ve gözü dönmüş şekilde, insanları kundaklayarak yalcan 
Nazilerin mutlaka önlenmesi gerektiğini anlattık, vurguladık. Almanya'da son iki yılda, 22 in
san kundaklanarak öldürüldü, bunlardan 9'u bizim yurttaşımız; ama, gelin görün ki, kendi 
ilimiz Sivas'ta 36 insanımız bir kundaklamayla yaşamını yitirdi. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Göz göre göre... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Göz göre göre; yedi saat boyunca etkin müdahale ya

pılamadan... 
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Değerli arkadaşlar, insanlık dışı hareketlere, kim başvurursa başvursun, dünyanın nere
sinde olursa olsun hep birlikte karşı çıkmak sorumluluğumuz vardır. 

Sayın milletvekilleri, elbette müfettişler araştırma yapıyor, Meclisimizde araştırma komis
yonu kurup araştırma yapacak. Onun için, ayrıntılara girip kesin yargılar ileri sürmek istemi
yoruz; ama, şimdiden bilinen bazı gerçekler var. Sivas'ta, birtakım vakıflara bağlı yurtlarda 
kalan öğrencilerin toplu halde bu harekete katıldığı biliniyor. Aslında, şimdi okullar kapalı, 
dolayısıyla yurtlar da kapalı; ama, yaz kursları adı altında bu yurtlara bir süre önce öğrenciler 
getirilmiş; bu, yazılıyor, söyleniyor. 

Aziz Nesin'i, itfaiye geç de olsa, belli bir saatten sonra kurtarıyor; ama itfaiye merdive
ninden inerken, bir belediye meclisi üyesi üzerine yürüyor ve tokatlamaya başlıyor. Bu belediye 
meclisi üyesi, aslında olayın bütün safhalarında görülüyor* ama aradan bu kadar gün geçti, 
Sayın İçişleri Bakanımız söylemedi, acaba bu belediye meclisi üyesi şimdi nerededir? Gözaltın
da mıdır, aranmakta mıdır ya da niçin bulanamamaktadır? 

Bazı yerel gazeteler -ben hepsini okudum, inceledim, isteyen arkadaşlarımız inceleyebilir-
maaiesef burada, Sivas'ta barışı sağlayacak şekilde yayın yapmamışlardır, olayları farklı yan
sıtmışlar ve oradaki ortamın daha sertleşmesine neden olmuşlardır. 

Pir Sultan Abdal Anıtını söken belediye başkanıdır. Kendisi, önce, "içişleri Bakanının ta
limat verdiğini" söylemiştir; ama şimdi Sayın Bakanın da söylediği gibi, durum böyle değildir. 
Elimizde bir teyp kaydı vardır, Sayın Belediye Başkanı telsizden "Ankara ile görüştüğünü ve 
bu heykelin sökülmesinin Ankara tarafından istendiğini" söylemektedir. Oysa, Sayın Bakanın 
söylediği gibi, böyle bir şey söz konusu değildir. .Aynı Belediye Başkanı topluluğa hitap eder
ken "Gazanız mübarek olsun. Biz, gereken tepkiyi koyduk, şimdi dağılın. 1980'de inançların
dan ötürü onbeş yıl hapis yatanlara sonradan kimse sahip çıkmadı. Şimdi dağdın" demiştir. 

Başka incelenmesi gereken bir olay; Sivas'ın o günlerde hiçbir sokağında, hiçbir ana cad
desinde kaldırım inşaatı, yol inşaatı yoktur; ama otele yakın bir yerdeki PTT binasının önün
de, bir gün önce kaldırım taşları sökülmüş, kaldırım yenilenmesi savıyla taşlar oraya yığılmış
tır. Otelin camına atılan taşlar bu taşlardır. Belki bir tesadüf olabilir; ama mutlaka incelenmesi 
gereken bir olaydır. Çünkü, bir kent merkezinde kolay kolaylığınla taş bulamazsınız; ya bera
berinizde getirirsiniz ya önceden hazırlar orada bir yerde tutarsınız. 

Değerli milletvekilleri, olayın gerçek nedeni, asıl nedeni, Aziz Nesin veya bir başkası de
ğildir. Aziz Nesin'in görüşlerine katılmak zorunluluğu yoktur. Demokrasilerde herkes kendi 
görüşünü özgürce ifade edebilir; katılırsınız, katılmazsınız; ama gerçek dernokrat odur ki, kendi 
düşüncelerinin dışındaki düşüncelerin de Özgürce ifade edilmesini ister ve bunun için gerekeni 
yapar. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — inançlarına da sövmez. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Herkesin inançlarına da saygı gösterilmelidir; ona da 

katılıyorum. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, bu bahane edilerek, birtakım irtica yanlısı karanlık güçler, Si

vas'ta, bize göre -veriler onu gösteriyor- önceden kararlaştırılmış, planlı, örgütlü bir katliam 
yapmışlardır. Bu saldın, bir.kişiye yapılan saldırı olarak görülemez; bu saldırı, fikir özgürlü
ğüne yapılmıştır, laik, demokratik düzene karşı yapılmıştır, insan haklarına karşı yapılmıştır. 
Çünkü, hepimizin her zaman söylediği gibi, insan haklarının başında yaşama hakkı gelmekte
dir ve dokunulmaz bir haktır. Aynı şekilde, halk kültürüne, halk kültürünün yayılmasına karşı 
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yapılmıştır. Pir Sultan Abdal'ın anıtının sökülmüş olması, o insanları tatmin etmemiştir; bu 
anıtı sokaklarda sürüklemişlerdir, parçalamışlardır. İş bununla da kalmamıştır, Atatürk Anıtı 
da taşlanmıştır ve Atatürk Büstü şu anda yerinde yoktur. 

Bu da gösteriyor İd, bu hareketi yapan saldırganlar, aynı zamanda, laik düzene olduğu 
gibi, cumhuriyete de karşıdırlar; çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu 
va simgesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde kardeşliğin ve batışın ön koşulu; fikir ve inanç özgürlü
ğü, laik hukuk devleti ve hoşgörüdür. Şiddet, nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, hangi 
nmaçla uygulanırsa uygulansın, karşı çıkacağımız bir olaydır ve öyle olmalıdır, Laik devleti, 
hukuk devletini, hoşgörü ortamını, fikir ve inanç özgürlüğünü hep birlikte savunmak zorun-
dnyız. Bu değerler, demokrasinin değerleridir. ' 

Huzurun, barışın ve kardeşçe bir arada yaşamanın diğer önemli bir koşulu da, Sivas'ta 
clduğu gibi katliamı yapanların, yaptıklarının yanlarına kâr kalmamasıdır. Bu kimselerden hukuk 
idinde hesap sorulması gerekir, adaleti gerçekleştirmek gerekir ve bunu yaparken de hiç kimse
yi kayırmaya hakkımız yoktur. , 

Tüm bu nedenlerle, Sivas soruşturmasının sağlıklı yürümesi için orada, bu olayları engel
lemekle görevli olan kimselerin de, görevlerinden, biç değilse geçici bir süre olarak alınmaları 
yarinde olacaktır. Bazı belediye meclisi üyeleri, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, tüm iyi 
niyetine rağmen Vali de bu kapsamın dışında düşünülmemelidir ve varsa, Sivas'taki diğer so
rumlular da aynı celalde bu araştırmaların, bu soruşturmaların selameti açısından geçici ola
rak görevlerinden uzak durmalıdırlar. 

Snym milletvekilleri, elbette bu olayların önlenmesinde sorumlu tutulacak kimseler, sade
ce Sivas'taki yerel yöneticiler, devlet temsilcileri değildir, burada açıklıkla ve bütün inancımla 
söylemek istiyorum; siyaset de sorumludur, siyaset kurumları da sorumludur. 

Sayın İçişleri Bakanımızı az önce burada dinledik, gerçekten güzel bir konuşma yaptı, İçe
riğine, kullandığı dile, terminolojiye tamamen katılıyorum. İnanıyorum ki, oradaki insanlar 
da, Sayın Vali de, büyük çaba gösterdi, bu olay olmasın, bu insanlar katledilmesin diye; ama, 
bu, sonucu değiştirmiyor. Sonuçta, 36 insanımız diri diri yanarak can verdi ya da dumandan 
boğularak can verdi, ülkemiz, büyük bir sorunla tekrar karşı karşıya getirildi. O nedenle, siya
sette de sorumluluk vardır. Eğer demokrasiyi bütün gerekleriyle yaşatmak istiyorsak, parla
menter rejimi bütün kurum ve kavramlarıyla, mekanizmalarıyla yaşatmak istiyorsak, siyaset
çiler de, siyasî sorumluluk sahipleri de bu olayları değerlendirmek ve üzerine düşeni yapmakla 
yükümlüdürler. 

Bakın, yine geçen hafta, bizim Avrupa'da bulunduğumuz zamanda, şahsen benim tele
vizyonlardan çok yakın takip ettiğim bir olay yaşandı. Almanya'da Kızıl Ordu fraksiyonundan 
bir terörist gruba dahil olduğu tahmin edilen biri kadın, biri erkek 2 kişi bir istasyonda sıkıştı
rıldı. Bu 2 insan iki saat boyunca bir İcahvehanede oturdular, karşılarında ya da arkalarında 
onları takip eden polis ve güvenlik güçleri iki saat içerisinde müdahale etmediler. Sakin bir 
yerdi ve kahvehanede sekiz on kişi vardı. Sonra bu insanlar, trene binmek için istasyonun en 
kalabılk yerine geldikleri zaman polis müdahale etti, ateş açtı ve etraf ana-baba gününe dön
dü. Sonuç olarak, terörist zannedilen, öyle olduğu iddia edilen bu insanlardan erkek olanı ray
ların üzerine düştü ve bir polis de ya korkuyla ya başka bir haleti ruhiyeyle bu insanın kafasına 
kurşun sıktı ve öldürdü. 
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Bu olayı devlet televizyonu araştırdı. Devlet televizyonunda, bizdeki "32 nci Gün*'e ben
zer bir program yapıması, olayı on onbeş dakika televizyondan verdi; olay yerindeki insanları 
konuşturdu, gerçekten olayın baştan aşağı yanlış tahminler üzerine kurulduğu anlaşıldı ve si
lahsız, terörist olduğu söylenilen insanın da orada yargısız olarak infaz edildiği ortaya çıktı. 
Bitiyorsunuz, 2 gün sonra İçişleri Bakanı istifa etti. Bu içişleri Bakanının bu olaydan hiç habe
ri yoktu, olay kendisine duyurulmamıştı bile; çünkü, büyük bir olay değildi ve sonuç olarak 
2 kişinin takip edilmesi olayıydı; ama İçişleri Bakanı istifa etti. Niçin değerli arkadaşlar?.. Çünkü, 
demokrasi budur. Demokrasilerde, devlet kademelerinde görev yapanlar, görevini yerine getir
mez de ihmal ederlerse, soruşturulurlar, araştırılırlar; ama, siyasilere düşen görev budur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Başbakan Vekili de istifa etmeli o zaman. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — O nedenle, demokratik rejimimizi geliştirmek istiyor

sak, parlamenter rejimimizi geliştirmek istiyorsak -bu, yalnız bugün için geçerli değildir- Tür
kiye'de bu müesseseyi, istifa müessesesini de çalıştırmayı bilmemiz gerekir. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sana mı kaldı onun istifası?! Siz kendini
ze bakın. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ben düşüncelerimi söyledim, 
örnek de verdim; demokrasiyi geliştirmek istiyorsak... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — ... halkın bize olan güvenini artırmak istiyorsak, hal

kın demokratik rejime olan güvenini artırmak istiyorsak, Türkiye siyasî hayatına, Türkiye si
yasî kültürüne bu müesseseyi kazandırmamız gerekir. Bu, bugünle ilgili değildir, geçmişimizle 
de ilgilidir, geleceğimizle de ilgilidir. 

Ben, Grubum adına, bu katliamda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza tekrar rahmet diliyo
rum ve bu araştırmanın bir an evvel sonuçlandırılarak, sorumlulardan hesap sorulmasını isti
yorum; Meclisimize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler, tar

tışmalar) 
Sayın Yılmaz, lütfen efendim... 

Çok değerli arkadaşlarım, 60 milyonun gözü, ümidi bizde; sevginin, birliğin, kardeşliğin 
örneği biz olacağız. İstirham ediyorum. 

Sırası gelen değerli sözcü çıkar, duygularınıza, düşüncelerinize tercüman olur, rica ediyo
rum. (Alkışlar) , 

Şimdi söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Metin Emi-
roğlu'nda. 

Buyurun Sayın Emiroğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; huzurlarınızda Anavatan Partisi Grubu adına, Sivas olayları münasebetiyle, Ana
yasamızın 98 inci maddesi ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca verilmiş bu
lunan, Meclis araştırması önergesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamak üzere bulunmaktayım; 
hepinizi bu vesileyle saygılarımla selamlarım. 
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Konuşmama başlamadan önce, Sivas olaylarında hayatını yitiren vatandaşlarımıza Tanrı
dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle, Kemaliye'nin Başpınar Köyünde 
cereyan eden ve 28 vatandaşımızın hayatım kaybetmesine yol açan menfur saldırıyı buradan, 
tekrar kınıyorum ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet diliyorum. 

Yüce Meclisimizin, toplumumuzda derin yankılar yapan ve 36 yurttaşımızın hayatını yi
tirmesine ve 60 yurttaşımızın... 

BAŞKAN — Sayın Emiroğlu, bir dakika lütfen, özür dilerim. 
Sayın Azimet Köylüoğlu, zatı âliniz, nezaketiyle, zerafetiyle olduğu kadar, Parlamento ada

bına ve İçtüzük kurallarına saygısı ve uygarlığıyla da kendini kabul ettirmiş, takdir toplamış 
bir arkadaşımızsınız. 

Bugün ne kadar acılı olduğunuzu biliyorum ve acınızı paylaşıyorum; milletimizin acısını 
paylaşıyorum, ama daha önce de, en az bu kadar yüreğimizi sızlatan kayıplarımız oldu. Parla
mentomuz üyelerinden Muammer Aksoy'un senatör hanımefendinin, üye olmayan Uğur Mum-
cu'nun, Cumhurbaşkanlarımızdan özal'ın, Bakan arkadaşlarımızdan Kahveci'nin; hepsinin, 
içimizi sızlatan değişik ölümleri, acıları oldu, ama anılarını daima içimizde yaşattık. 

İçtüzüğümüzün 57 nci maddesi, o şerefli göğsünüzdeki, saygıyla karşıladığım arkadaşla
rımızın fotoğraflarını, çantanızda muhafaza etmenizi gerektirmektedir. 

Daha önce ve bundan sonra Allah göstermesin, benzer acılarda da bu gibi durumlarla 
bu Parlamento kuralını ihlal etmemiş olmak için; beni anlayacağınızı umarak ve aramızdaki 
sevgiye güvenerek, istirham ediyorum. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Çıkarmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Emiroğlu. 

METİN EMİROĞLU (Devamla) — 36 yurttaşımızın hayatını yitirmesine ve 60 yurttaşı
mızın yaralanmasına neden olan hadiseleri, bir araştırma konusu yapmasını ve Yüce Meclisi 
oluşturan siyasî parti gruplarının konuyu müşterek imzayla Meclisimizin huzuruna getirmele
rini takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 

Millî iradenin yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin duygu ve 
arzularına tercüman olarak bu konuyu bütün yönleriyle şüphesiz araştıracak ve gerçeğin orta
ya çıkmasını sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sivas olaylarını tahlil ederken, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve ya
şadığı siyasal gelişmeleri gözden geçirmekte zaruret vardır. Bu siyasî değerlendirmeleri yapar
ken, gönlüm çok arzu ederdi ki, Sayın Başbakan, böylesine önemli bir günde, böylesine hayatî 
bir konunun tartışıldığı Meclis zemininde burada bulunsunlar ve grup sözcülerinin bu konu
daki düşüncelerini bizzat takip etme imkânına kavuşsunlar. 

Sayın özal'ın ani vefatıyla başlayan süreç, ülkemizde bir siyaset boşluğuna yol açmış ve 
Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığını deruhtesi, Doğru Yol Partisi Kongresi, Hükümetin teş
kili, güvenoyu prosedürü derken, idarede ve bürokraside yaşanan tereddütler, icranın organi
zasyonunu ve gücünü önemli ölçüde zaafa uğratmış ve telafisi zor kayıplar ortaya çıkarmıştır. 

Enflasyonun önlenemeyişi ve ciddî artma temayülü göstermesinin de altında, bu güven
sizlik ve belirsizlik yatmaktadır. Türk ekonomisinin bu belirsizlik ortamında kendini toparla
ması oldukça zor gözükmektedir. 
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İhracatta meydana gelen gerileme, bütçe açıklarının ciddî boyutlarda gerçekleşme tema
yülü; ithalatın artması, ödemeler dengesindeki açığın büyümesi, turizmde yatak iptallerinin 
başlaması, ekonomide endişe verici göstergeler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bütçeye kaynak olarak düşünülen özelleştirme konusunda ise, ne gibi sonuçlar ortaya, çı
kacağı, bir diğer belirsizlik konusu olarak gözükmektedir. 

Bütün bu belirsizlikler, Türk ekonomisini ve sanayiciyi, bekleme ve durgunlaşma sürecine 
sokmuş bulunmaktadır. İşgücü maliyetlerinin arttığı bir ortamda, özelleştirmeyle ortaya çıka
cak olan sosyal problemlerin ne şekilde çözüme kavuşturulacağı da belli değildir. Bu açıdan, 
çalışma hayatımızın bir tarafını oluşturan işçilerimiz ve sendikalarımızda endişeli bir bekleyiş 
ye gerilim meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakanın, her ne kadar yeni bir sayfa açma düşüncesi insanlarımıza yeni umutlar 
vermeye dönük olmakla birlikte, geçen 500 günlük icraatın ortaya koyduğu olumsuz bilanço
lar, bu umutların ileriye taşınmasına maalesef imkân vermemektedir. 

Anavatan Partisi olarak, bu umutların ileriye taşınmasını çok arzu ederdik. Başarılı olun-
saydı, bu ülkenin bir vatandaşı ve bireyi olarak bundan ayrıca mutluluk duyardık. 

Şimdi diğer bir endişemiz; 500 günde iyice bozulan dengeleri düzeltebilmek amacı ve gay
retiyle, radikal birtakım tedbirleri ve kararları doğurabileceği, Özellikle toplumsal sonuçlar dikkate 
alınmadan uygulamaya koyulabileceği ve yeni toplumsal problemleri ve işsizliğe yol açılacağı
dır. 
/ Toplumumuzun içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal gerilimin, yeni olumsuz

luklara muhatap olmadan aşılması, en halisane dileğimizdir. 
Ülkemizde siyasal istikrarda ve dengelerde ne zaman belirsizlik ortaya çıksa, asayiş, anar

şi ve terör olaylarında aynı paralelde artışlar müşahade edilmektedir. Nitekim, Bingöl olayla
rıyla yeniden yoğunlaşan PKK eylemlerinde ciddî tırmanışlar görülmüş, Antalya'daki, turiz
me dönük bombalama eylemleri yurt dışında, dış temsilciliklerimize yapılan.tecavüzler, Solin-
gen'deki yakma olayı, öğretmenlere dönük eylemler, Dargeçit'te 17 askerimizin şehit edilmesi 
ve nihayet Sivas'taki yakma olayı ve buna ilaveten Kemaliye-Başpınar'da meydana gelen olay
lar, ortamı müsait gören şer güçlerin Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirme gayretleri
nin birer uzantıları olarak ortaya çıkmaktadır. 

- Sayın Başbakan burada yoklar; ancak belirtmek isterim, Anavatan Grubu olarak şunun 
bilinmesini arzu eduyorum: Yüce Atatürk'ün kurduğu ve muasır medeniyeti hedef aldığı ülke
mizin güvenliği/istikrarı ve esenliği için atılacak her adımda partimiz, bu çabalara destek vere
cektir. (ANAP sıralarından alkışlar) Nitekim, radyo ve televizyon tekelini kaldıran Anayasa 
değişikliği için, Meclisimiz müşterek hareket edilebileceğini dünkü toplantısında ortaya koy
muş bulunmaktadır. 

Yapacağımız yapıcı eleştiri ve tenkitlerimizin bu çerçevede değerlendirileceğini de ümit et
mek istemekteyiz. 

Sayın Başbakan güven oylamasından sonra yapmış bulunduğu teşekkür konuşmasında, 
Türk halkının değişim rüzgârını yakaladığından bahsetmiştir. 

Doğrudur, Türk halkı, bugün Anavatan iktidarları döneminde başlatılan, Sayın özal'ın ön
cülük ettiği değişimin tadına varmıştır. Sadece Türk halkı değil, bir siyasî lider olarak Sayın Baş
bakan da bunun farkına varmış ve yelkenleri bu rüzgârla doldurmayı arzu etmiştir. Çünkü, bil
mektedir ki, bu değişime ayak uyduramayanlar, Türk toplumu bakımından elemine edileceklerdir. 
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ALt iBRAHÎM TUTU (Erzincan) — Sivas'a ne zaman geleceksiniz Metin Bey? 
METİN EMtROĞLU (Devamla) — Sivas'a geleceğim efendim. Sivas olayının altında bü

tün bu gelişmeler, bu genel değerlendirmeler var. 
Türk halkı, kalkınmak, gelişmek, modernleşmek, demokrasi yolunda anayasal özgürlük

lerine, düşünce özgürlüğüne, din ve vicdan özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne sahip olarak, bu 
ülkenin tasada ve kıvançta bir bütün bireyleri olarak yaşamak istemektedir. Adaletin hâkim 
olduğu bir ortamda, kendi kültürel ve etnik kimliğiyle bu topraklarda kader birliği içerisinde 
olan Türk vatandaşı, bu Yüce Milletin bir mensubu olmanın kıvancıyla yaşamak istemektedir; 
çünkü Türk halkı, şunu çok iyi bilmekte ve görmektedir: Bulunduğu coğrafyada, her türlü 
sıkıntılarına rağmen, etrafına baktığrzaman, istikrarını, demokratik kurallar içerisinde muha
faza eden tek ülke Türkiye'dir ve Türk vatandaşı bunun farkındadır. 

Türkiye, ılıman iklim kuşağında ve dört mevsimi birlikte yaşayabilen, komşularında bir
çok sıkıntı varken, temel gıda maddeleri sıkıntısı çekmeyen, akarsu kaynaklan güçlü, deniz 
ve karayolları kavşağında istikbali olan bir ülkedir; Türk vatandaşı bunun farkındadır. 

Bir tarafta Balkanlar, diğer tarafında Kafkaslar ve Ortadoğu gibi, dünyadaki kaynama 
noktalarının ortasında bir istikrar adası hüviyetindedir ve Türk vatandaşı bunun bilinci içeri
sindedir. • 

Kendisine tarihî ve coğrafî bağlarla bağlı, bütün ülkelerden göç kabul eden, bütün bu in
sanlara kucak açan ve imkânlarını onlarla paylaşabilen bir ülke durumundadır. Bu ülkenin 
insanları, asırlarca bu eşsiz coğrafyada tutunabilmek için, birlikte ter, gözyaşı ve kan içerisin
de bir tarih yazmışlar ve medeniyet âlemine unutulmayacak eserler bırakmışlardır. Ne yazık 
ki, bu eserlerin bir kısmı Bosna-Hersek'te, bağnaz Ortodoks Sırp çetelerinin maksatlı tecavüz
lerine maruz kalmakta ve tamamen tahrip edilmektedirler. Yunanistan'la birlikte oluşturulan 
bu Ortodoks ittifakı, Bosna-Hersek'te, Balkanlarda Makedonya'da ve Kıbrıs'ta Türldye'nin 
karşısına dikilmekte ve Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi önlenmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye, Sovyetler Birliğinin dağılmasından itibaren, meydana çıkan yeni Türk devletle
riyle ve Azerbaycan ile olan ilişkilerinde son derece kritik bir ortama girmiş bulunmaktadır. 

Azerbaycan'da demokratik seçimle gelmiş bulunan Elçibey'in bir darbe ile görevden uzak
laştırılması, demokrasinin bu bölgelerde gelişmesini önleyen bir durum yaratmış ve Türkiye'
nin inisiyatifine ve prestijine bir darbe mahiyeti arz etmiştir. Bu gelişme, Türkiye'nin bölgede
ki hayatî menfaatlarını tehlikeye atmış ve diğer Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerini zorlaş
tıran bir mahiyet kazanmıştır ve bu gelişme sonucunda, Ermenilerin Karabağ'daki konumu 
ve durumu daha da kuvvetlenmiş ve bu bölgede ilerleme kaydetmelerine vesile olmuştur. 

Türkiye, bir taraftan Bosna-Hersek, diğer taraftan Azerbaycan darbesiyle kıskaca alınır
ken, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin başını çektiği baskı lobisi, faaliyetlerini 
yoğunlaştırmış ve bu baskılar sonucu Kıbrıs davasının büyük mücahidi Denktaş, müzakereci-
likten çekildiğini açıklamak zorunda bırakılmıştır. 

Türkiye, âdeta dört bir yandan bir çevrilme operasyonuna tabi tutulmakta, içte ve dışta 
ülkemizin en hayatî meseleleri çözümsüzlüğe itilmektedir. Hükümetin dış politikada sergiledi
ği atalet ve basiretsizlik, yüce milletimizin de tepkisine yol açmakta ve Türk hariciyesinin önü
ne çıkan yeni ufuklar ve şartlara göre yeniden yapılanmasını zarurî kılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, böylesine önemli iç ve dış gelişmelerin cerayan ettiği bir zeminde 
yeni güvenoyu alan Hükümetin en önemli sorunu, şüphesiz, anarşinin ve terörün önlenmesi ve 
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toplumda beliren gelecek endişesi ve güvensizliğin giderilmesi ve istikrarın muhafazasıdır. Bu 
yapılmadan, ülkenin diğer sorunlarının çözümü mümkün ve gerçekçi değildir. 

Bu sorunların çözümünde, sadece Hükümete değil, Türkiye Büyük Millet Meclisine dü
şen görevler vardır; vatandaşlarımıza düşen görevler de vardır. 

Memnuniyetle söylemek gerekirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar, özellikle 
ülkenin güvenliğini ilgilendiren meselelerde topyekün hareket etmesini bilmiş ve 12 Eylül önce
sindeki tecrübelerden istifade etmiştir. Bugün için ülkenin en önemli sorunu olan terörle mü
cadelede Hükümetçe getirilecek her türlü tedbirin Grubumuzca destekleneceğini bir kere daha 
belirtmek istiyorum. , 

Güneydoğu sorununun çözümünde terörle mücadele, konunun bir veçhesi iken, diğer veçhesi 
de, o bölgenin ekonomik, sosyal, idarî problemlerinin ele alınıp yeni bir programla çözülmesi 
ve toplumun kaynaşmasının teminidir. Sadece polisiye tedbirlerle güneydoğu sorununun çö
zülmesi gerçekçi gözükmemektedir. 

Toplumumuz, 12 Eylül öncesi muhtelif tahrikler sonucu, dünyadaki soğuk savaş ve blok
laşmanın tesiriyle, ideolojik bir sağ-sol mücadelesinin içerisine sürüklenmiş ye bilindiği gibi, 
büyük ıstıraplar yaşanmıştır. Milletimiz, sebebi ne olursa olsun, yeni ıstırapları yaşamak iste
miyor, birbirinden kopmak istemiyor; güneylisiyle kuzeylisiyle, doğulu ve batılısıyla bu coğ
rafyada aynı kaderi paylaştığının bilinci içerisindedir. Halkımız, terörün durdurulmasını artık 
hükümetlerden beklerken, Sivas'da meydana gelen yakma olayı, toplumumuzu derinden sars
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz zeminin tahlilini yapmadan Sivas olayları
nın meydana gelme sebeplerini sıhhatli bir şekilde irdelememiz şüphesiz mümkün değildir. Ne
dir bu Sivas olayı? Hangi sebepten başlamıştır? Başlamasında kimlerin rolü vardır? önlene-
meyişinin sebebi nedir? Neden böylesine bir hareket, güvenlik güçlerinin aktif çabalarıyla ön
lenememiştir? Yöneticilerin ihmali var mıdır? Bu olayın yasalar karşısındaki durumu nedir? 
Din ve vicdan özgürlüğü karşısındaki durumu nedir? Düşünce ve ifade özgürlüğü karşısındaki 
durumu nedir? Anayasal hakların kullanımında ve özgürlüklerin kullanımındaki sınır nedir? 
Sivas olayı, bu gibi akla gelebilen birçok sorunun cevabının bulunması gereken bir olaydır ve 
bu cevap topluma mutlaka verilmelidir. 

Basına ve televizyonlara intikal ettiği şekliyle olay şu şekilde cereyan etmiştir: Sayın Baka
nın kronolojik olarak anlatımlarında ve Sayın Karakaş'ın açıklamalarında bu çok detaylı ola
rak açıklandı. Ben de, belirli bir sıra içinde bunu sizlere açıklamak istiyorum. 

Her sene Sivas'ın Banaz Köyünde yapılmakta olan Pir Sultan etkinlikleri bu sene şehir 
merkezine intikal etmiş ve Kültür Bakanlığınca organize edilmiştir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kim karar vermiş? 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bu organizasyon çerçevesinde sol eğilimli yazar Aziz 

Nesin ve aynı çevreden edebiyatçı ve şairlerden oluşan davetliler de Sivas'ta bu etkinliklere ka
tılmaktadırlar. Olaylardan bir gün evvel, 1 Temmuzdaki toplantıda, Aziz Nesin bir konuşma 
yapmış ve bu konuşma, Aziz Nesin'in, Türk toplumu ve İslamiyet konusunda daha önce yaptı
ğı konuşmalar paralelinde olmuştur ve rencide edici mahiyette bulunmuştur; rencide edici ma
hiyettedir. 

Konuşmadan birkaç gün önce şehirde birtakım bildiriler dağıtılmış, mahallî basın bu bil
dirileri değerlendirmiş ve halkı uyarmıştır. 
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Bakınız, öylesine bir olay cereyan ediyor ki, bir nevi, tehlike, geliyorum diyor, ama bunun 
karşısında Hükümet olarak, devlet olarak, mahallî yöneticiler olarak pek fazla bir şey yapamı
yoruz ve maalesef 36 insanımızı kaybediyoruz. 3 7'ye çıktığını duydum, inşallah daha da art
maz. 

Bakınız, bir mahallî gazetede şöyle bir ifade yer alıyor birkaç gün önce: "Sivaslı, dikkatli 
ol, tahriklere kapılma." Böyle bir başlık atıyor gazete. Yani, tehlikeyi görmüş, halkı uyarıyor 
ve devam ediyor; "Son günlerde Sivas'ta başıbozukluk, vurdumduymazlıkların yanı sıra, san
la eylem kentiymiş gibi iki gündür bildiriler dağıtılıyor. Birileri tarafından birşeyler yapılmak 
isteniyor gibi bir hava esiyor" diyor. Yani, hadise o kadar net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor 
ki, tehlike o kadar belirgin bir şekilde toplumun gündemine geliyor ki, insanın kabul edemedi
ği taraf burası zaten. Yani, aniden cereyan etmiş, hazırlıksız yakalanılmış bir durum yok. Gün
ler öncesinden başlayan bir faaliyet, bunun karşısında birtakım organize grupların faaliyetleri 
ve maalesef çatışma, tecavüz, yakma ve diğer olayları Devlet olarak önleyemiyoruz. 

Bakın, bir diğer gazetede şöyle bir ifade yer alıyor: "Son günlerde devlete ve Hükümete 
karşı başlatılan eylemler için bazı karanlık güçler Sivas'ı merkez olarak seçmişlerdir. Bugün 
bunun Sivas'ta ilk denemesi yapılabilir" diyor; bunu görüyor. -

Şu noktayı bu ifadeler ortaya koymaktadır: Şehirde bir hassasiyet vardır, idarecilerin bu
na göre ledbir almaları gerekir; ama gerekli tedbirlerin alınmadığı ortaya çıkıyor. 

Elbette, biz burada bazı noktaları dile getireceğiz; ama Yüce Meclisimiz alacağı kararla, 
kuracağı komisyonla ve Bakanlığımız, göndermiş bulunduğu müfettişler kanalıyla bu konu
nun bütün veçhelerini şüphesiz ortaya çıkaracaktır. 

2 Temmuz Cuma gününe geliyoruz: Camiden çıkan gruplar, tahrik altında hükümet ko
nağına yürüyüşe geçiyorlar ve çeşitli sloganlar atarak, Hükümet Konağını taşlıyorlar ve kültür 
merkezinde yapılan paneli de engellemek istiyorlar. Saat 14.40'ta göstericilerin bir bölümü, 
Aziz Nesin'in kitaplarının sergilendiği kitap fuarını tahrip ediyor ve diğer bir grup da Aziz 
Nesin'in kaldığı Madımak Oteline doğru yürüyor. Bu arada Vali beyin iddiası var; diyor ki: 
"Bu olaylar olurken ben, hem Sayın İçişleri Bakanına -bakınız, burası çok enteresan- hem Sa
yın Başbakana defaatle bilgi verdim..." 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — inönü'ye İnönü'ye... , ' . 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Başbakan Yardımcısı İnönü'ye... 
"...defaatle bilgi verdim, fakat gerekli yardımı alamadım." Çünkü, o sırada yakın bir böl

gede meydana gelen PKK saldırısı dolayısıyla, aşağı yukarı güvenlik güçlerinin yansı bu çatış
ma bölgesine sevk edilmiş bulunuyor. Elinde fazla kuvvet yok, bu kuvvetlerin takviyesini ıs
rarla istiyor, defaatle istiyor; ama, gereken cevap tam manasıyla verilmiyor. Sonradan, Jandar
ma Komutanının ifadesinde, "Biz hazır olduğumuzu ifade ettik; ama, bizden kuvvet istenmedi" 
gibi, ayrıca bu açıklamaya tenakuz teşkil eden bir diğer açıklama yapılıyor. Demek oluyor ki, 
güvenlik güçleri arasında bu hadisede iyi bir koordinasyon -bütün çabalara rağmen maalesef-
yapılamıyor. 

Sivas Belediye Başkam, bu hadiseler cereyan ederken, otel önüne geliyor ve göstericileri 
teskin edici konuşmalar yapıyor ve dağılmalarını söylüyor. Kalabalık grup önce dağılır gibi 
oluyor; ancak, mesai saatinin bitimiyle göstericilerin sayısı daha da artıyor. 19.30'da gösterici
ler polis ve asker barikatını yararak otele ulaşıyorlar, önce otelin önündeki arabaları yakıyor
lar ve buldukları paçavralan arabaların benzinleriyle ıslatarak birer meşale haline getirerek 
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otele atıyorlar. 19.40'da itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışıyor, ancak göstericiler 
tarafmdan engelleniyor; engellenince, alevler binayı sarıyor. Bu arada 30 kişi arka kapıdan çık
mayı başarıyor, ancak üst katlarda 60'a yakın vatandaşımız mahsur kalıyor. Bunun 36 tanesi 
ölüyor, diğerleri ise yaralı olarak kurtarılıyorlar. 19.50'de otel önüne Er Eğitim Tugayından 
çok sayıda asker sevk ediliyor ve bunlar havaya ateş açınca göstericiler geriliyor ve itfaiye çalış
maya başlıyor. 20.00'de itfaiye, yangını söndürmeye çalışırken, beş katlı otelin dördüncü katın
dan Aziz Nesin ve yanındaki arkadaşları, itfaiye tarafından kurtarılıyorlar. 

20.20'de Aziz Nesin'in otelden uzaklaştığını gören göstericiler tekrar Vilayete dönerek, 
binayı taşlamaya başlıyorlar. Vali Karabilgin, Jandarma Alay Komutanı Oktay Birerdinç'e te
laş içerisinde; "sonumuz geldi" diyor. Bu, tabiî, bir yönetici için söylenmesi zor bir beyandır. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Ayıp, ayıp(!) 
METİN EMİROĞLU (Devamla) ~ Ama, bu da şunu ifade ediyor ki, yönetici gerekli so

ğukkanlılığa ve tecrübeye sahip değildir; zamanı iyi kullanamamıştır, gerekli kararları zama
nında alamamıştır ve böyle bir olayın meydana gelmesinde gösterilmesi gereken basireti, maa
lesef, gösterememiştir. , . . 

Tabiî, bunlar bizim ilk tespitlerimiz; gerçek tespiti araştırmalardan sonra elde edeceğiz. 
Sayın Bakanımız uçakla saat 22.30'da Sivas'a geliyor, durumun vahameti karşısında isa

betli bir karar alıyor ve sokağa çıkma yasağını ilan ediyor. Saat 01.00'de, 35 kişinin öldüğü, 
14'ü güvenlik görevlisi olmak üzere, 60'dan fazla yaralanan olduğu ve 35 kişinin de gözaltına 
alındığı saptanıyor ve 4 yaralının durumunun ağır olduğu da belirleniyor. Daha sonra yaralı
lardan birinin daha ölmesiyle ölü sayısı 36'ya çıkıyor. 

Şimdi, bu olayın oluş şeklini ve değerlendirmeleri de şu şekilde yapmak istiyorum. 
Sivas olayının 13.30'dan 21.00'e kadar devam etmesi, her şeyden önce bu olayın organize ' 

gruplar tarafından çıkarıldığını ortaya koyuyor. Nitekim mahallî gazetelerde yer alan uyarılar 
bunu teyit ediyor. Güvenlik güçleri müdahale ediyor, olaylar yatışır gibi oluyor; fakat, tahrik 
ve olaylar tekrar alevleniyor, tekrar başlıyor; yani, olayın önüne bir türlü geçilemiyor. Eğer 
bu, bir vatandaş olayı olsa, vatandaşın bir anlık öfkesi meselesi olsa, bu hadisenin bir noktada 
durması gerekir, bu kadar uzunca süre devam etmemesi gerekir; ama, bu meselede kendisine 
birtakım görevler verilmiş organize grupların bir organizasyonu olursa, onları durdurmanız 
mümkün olmaz. Neticeyi alıncaya kadar bu hadiseye devam ederler, öyle bir tablo ortaya çıkı
yor. 

ikinci tespitim, olayda iki yönlü ağır tahrikin mevcut olduğu gerçeğidir. Tahrikin birinci
si, bizzat Aziz Nesin tarafından yapılmıştır, sistematik olarak, bütün yurt sathında, Türk Mil
leti hakkında söylediği rencide edici sözler, Şeytan Ayetleri'ni, toplumun duygularını dikkate 
almadan sanki demokratik bir aşama kaydedecekmiş düşüncesiyle basmış olması ve... 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — İzinsiz basmış, izinsiz. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Kur'an ve İslamiyet hakkındaki menfi sözleri tevali 

ederek gelmiştir ve bu hadiseler Sivas'ta patlak vermiştir. Nitekim, Sayın Aziz Nesin, açıkla
masında, "Ben Sivas'tan sonra da Konya'ya gidecektim" diyor, Bakınız, orada da bir prog
ram var. Şimdi, Konya'da aynı olayların tevali ettiğini halkın duygularını tahrik eden, rencide 
eden düşüncelerin, inancına yönelik tecavüzlerin, düşüncelerin orada da söylendiğini ve orada 
da birtakım olayların meydana geldiğini düşünebiliyor musunuz!... 
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Bundan maksat nedir İd? Böylesine halka karşı bir hareketi, Pir Sultan Abdal gibi güzel 
bir şenliğin ortasına getirip de burada halkı tahrip edip, bunu bir program dahilinde şehir şe
hir dolaşıp da, Türk Milletinin aptallığından tutunuz da, kendisine göre diğer birtakım menfi 
vasıflarını, duyguları rencide edici şekilde ortaya koymak, bir özgürlük hareketi midir? Bunu 
biraz sonra açıklayacağım. (ANAP, RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

idarî ve askerî makamların yetersiz kalışı, olayın önlenmesine imkân vermiyor. Üçüncü 
tespitim bu. Gerekli polisiye ve askerî önlemler zamanında ve yeterince alınsaydı, devletin bu 
olaydaki aczi gözükmeyecekti. Devletin ve Hükümetin bu olaydaki -kelimeyi kullanmayı ina
nın istemiyorum- basiretsizliği, ilerisi için, bu gibi olaylar için ilave tedbirler alınmasını zarurî 
kılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sivas olayında gerçeği bulmaya mecburuz. Bu olayların sebeplerini 
ve faillerini müştereken bulup, toplum önüne çıkarmak mecburiyetimiz vardır; Yüce Meclise 
düşen budur. 

Sivas olaylarını her grubun kendisine göre yorumlaması ve bu yorumuyla milletimizin tat
min edilmesi mümkün değildir. Sayın Karakaş'ın belirttiği gibi, gerçeği bulmamız lazım ve bu 
gerçeği milletin önüne tarafsız, yansız bir şekilde sorumlularıyla beraber koymamız lazım. 

Şimdi, olayların olduğu günden itibaren gazetelerde ve çeşitli medyada çıkan yorumlara 
bakılacak olursa, her grubun ve değişik siyasî görüş sahiplerinin, olayı kendi bakış açılarına 
göre yorumladıkları ve kamuoyunu bu yönde etkileme çabası içerisine girdikleri görülmekte
dir. Bize göre en büyük tehlike bu noktada yatmaktadır. 

Atatürk Türkiyesî, laiklik konusunda, özgürlüklerin kullanımı konusunda, düşünce öz
gürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü konularında müşterek tanımlamalara ve değerlendirmelere 
gitmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Emiroğlu, 3 dakika daha süre veriyorum; buyurun. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Türk toplumu, farklı tanımlamaların sıkıntısını çok 

çekmiş bir toplumdur. Düşünce ve fikir özgürlüğünün esas olduğu demokratik toplumlarda 
kişiler, İçendi fikir ve inançlanna bağlı kalırken, başkalarının fikir ve inançlarına saygı göster
mek zorundadırlar. Esasen, toplumsal uzlaşma ve anlaşma, böyle bir toleransın ve karşılıklı 
hoşgörünün üzerine bina edilebilir. 

Mevzuatından 141, 142 ve 163'ü çıkarmış bir Türkiye'ye de bu yakışır, yüce dinimiz de 
bunu emretmektedir. Bilindiği gibi, İslamiyet zorlamayı kabul etmez. Bu açıdan, insanların 
vicdanlarına baskı yapılması, din ve vicdan hürriyetiyle bağdaşmaz. Madalyonun diğer tarafı
na bakılacak olursa, herkes bir diğerinin düşünce özgürlüğüne, din özgürlüğüne saygı göster
mek durumundadır. Yüzde 99,5'i Müslüman olan bir toplumda, bir kişinin çıkıp şehir şehir 
dolaşıp düşünce hürriyeti kılıfına sığınarak, karşısındakinin dini özgürlüğüne tecavüz etmesi 
mümkün değildir. (ANAP, RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, tenkit 
edenin düşünce özgürlüğünün sınırı, karşısındakinin din ve vicdan özgürlüğünün sınırında bi
ter. Bu sınır, herkese hakaret etmeyi, kendisine, hiç kimseye bir hak olarak vermez. (ANAP, 
RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yani, bir insan karşısındakinin dinî özgürlüğüne saygı duymalı ve Müslümanlık aleyhine 
sözlerle onları rencide etmemelidir. Ederse ne olur?.. (DYP sıralarından "İşte böyle olur" sesleri) 
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Hayır, dikkatinizi çekiyorum; ederse ne olur? Ederse, elbette ki, bunun karşılığı onun ha
yatıyla ödettirilemez; bunun karşılığı da onun hayatı değildir. Yapılanları telin ediyorum, ten
kit ediyorum. Bu hadiseye bütün kalbimle çok üzüldüğümü tekrar huzurunuzda ifade etmek 
istiyorum. Olmaması gereken bir olaydır. 

Burada arkadaşım ifade ediyor, biz Avrupa Konseyinde, Avrupa Parlamentosunda ilk de
fa -ben de bu grubun içerisindeyim- bir nokta yakalamıştık; Avrupa'nın, senelerce bizi tahkir 
eden, aşağılayan, insan hakları konusunda sigaya çekmesine imkân veren pozisyonu karşısın
da bu zeminde bir fırsat yakalamıştık. Avrupa'daki yabancı düşmanlığı, insan haklarına aykırı 
durumlar. Demek ki, Türkiye'nin bir vasfı değildi, Batı ülkelerinin çifte standardı içerisinde 
gizlenen bir olaydı; Ama, biz bunu gün ışığına çıkarmıştık, her toplantıda yüzlerine vuruyor
duk.- "Sizin bizden üstün tarafınız yoktur. Bakınız, en basit hadisede ne kadar büyük hatalar 
yapıyorsunuz. Bunun demokrasiyle, insan haklarıyla ilgisi var mıdır?" diye onları sıkıştırıyor
duk. Şimdi bu olayda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
METİN EMİROĞLU (Devamla)— Sayın Başkan, iki dakika daha rica ediyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun, iki dakika... 

METİN EMİROĞLU (Devamla) —• ...maalesef bu şansımızı önemli ölçüde yitirdiğimizi 
görüyorum ve buna da ayrıca üzülmekteyim. 

Elbette ki, rencide ederse bunun karşılığı, onun hayatıyla ödettirilemez. Anavatan döne
minde çıkarılan mevcut mevzuatımıza göre, Allah'a ve dine küfredenler için cezalar getirilmiş
tir ve bu cezalar uygulanacaktır. Netice itibariyle, halkı tahrik edenler ve 36 insanımızın ölü
müne sebebiyet veren organize güçler, yasalar muvacehesinde gereken cezalara çarptırılacak
lardır. 

Hacı Bektaşların, Hacı Bayram Velilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, sevgiyi ve hoş
görüyü asırlarca ilmik ilmik dokuduğu bu güzel topraklarda halkımızın huzuruna musallat 
olanlar, Türk adaleti önünde gereken hesabı vereceklerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu ülkede birçok şenlik yapılır -kısa bir tarizim de Sayın Bakanıma olacak- ama, halkı 
sistematik ojarak tahrik edenlerin, o güzelim şiirleriyle, dörtlükleriyle halka mal olmuş Pir Sultan 
Abdal şenliklerinde, Allah aşkına, işi nedir? Pir Sultan yaşasaydı, herhalde kendisini istismar 
edenlerden bunun hesabını sazıyla, sözüyle sorardı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Vatandaşlarımızın, olaylardan sonra bu tahriklere kapılmamasını ve sağduyusunun deva
mını diliyorum. Bu memleketin -Alevî olsun, Sünnî olsun- asıl insanlarının, bu ülkenin esas 
sahibi olduklarının bilincinde olduklarına inanıyor, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selam
lıyorum. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) . 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta meydana gelen ve hepimizi derinden Üzen olaylar cere
yan etmiştir. Bu olayların saik, sebep ve sorumluları ile meydana geliş biçimlerinin araştırılma
sıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca verilen Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler üzerinde Refah Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Olaylar üzücüdür. Tüm Sivaslı hemşerilerimin ve milletimin derinden yaralandığı olaylar
dır. Çok sayıda vatandaşımız ölmüş ve yaralanmıştır, ölenlere Allah'tan mağfiret, yaralılara 
acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Bu tür elem verici hadiselerin, bir daha yaşanmamasını, milletimizin bu tür hadiseleri bir 
daha görmemesini temenni ediyor ve diliyorum. 

Gerçekten olaylar üzücüdür; 36 vatandaşımız ölmüştür, yaralananlar vardır, maddî hasar 
vardır, öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Böylesi bir durum ve bu durumu meydana getiren
lerin davranışları hiçbir zaman tasvip edilemez ve onaylanamaz. Bu bakımdan, biz bu hadise
leri meydana getirenleri yalnızca kınamıyoruz, bu hadiseleri meydana getirenleri kınamak ye
terli değildir; aynı zamanda suçluların tespit edilmesini, yakalanmasını ve cezalandırılmalarını 
diliyoruz, istiyoruz. 

Her şeyden önce, yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede, inançlarımıza göre, bir Sırplıyı 
bile yakmak mümkün değildir. Bu, insan hakları düşüncesine sahip olan, inandım diyen hiç
bir insanın kabul edeceği bir durum, bir tutum ve bir davranış değildir. Bu sebepten dolayı, 
tüm mercilerin bu konuda suçluların tespiti, yakalanması ve yargılanmasıyla ilgili olarak elin
den gelen gayreti ve çabayı göstermesi gerekir. 

Ülkemizin hassas bir döneminde, Mecliste temsil edilen veya edilmeyen tüm partilerin, birlik 
ve beraberlik içerisinde, olayların aydınlatılmasına yardımcı olması gerekir. Burada, bu öner
geler münasebetiyle yapmakta olduğumuz görüşmelerin aslî amacının da bu nokta olması ge
rektiği kanaatindeyim. 

Türkiye, bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktadır. 
tç ve dış güçlerce, Türkiye üzerinde çok sayıda senaryolar üretilmektedir. Üretilen bu senaryo
ların istikametine dikkat etmemiz lazımdır, tedbir almamız lazımdır, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak bütün bu oyunların önüne geçmemiz gerekmektedir. 

Aslında, etrafımız bir ateş çemberine dönüşmüş vaziyettedir. Azerbaycan'da cereyan eden 
hadiseler hepimizi üzmektedir. Aynı şekilde, Bosna-Hersek'te devam eden olaylar, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin içine düştüğü durum ve Batı'nın bu konulardaki tutumu, hepimizin 
ibretle üzerinde tekrar tekrar düşünmesi gereken noktalardır. 

Terör konusu, bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biridir. Yeni kurulan 
Koalisyon Hükümeti bile bunun farkında olarak, Hükümet Programının başını terörle ilgili 
konulara ayırmıştır. Her gün, Güneydoğu Bölgemizden veya ülkemizin başka yörelerinden, te
rör sonucu ölen askerler, polisler ve masum vatandaşlarla ilgili haberler gelmektedir. Bugün 
de Erzincan'da yine böylesine önemli, büyük ve vahşi bir cinayet işlenmiştir, orada da çok sa
yıda vatandaşımız katledilmiştir. Bütün bu olaylar bizim tekrar tekrar düşünmemiz gereken, 
birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu bize hatırlatan olay
lardır. 

Aynı zamanda, bugün Türkiye pek çok ekonomik sorunları da aşaması gereken bir ülke 
konumundadır, durumundadır. Birlik ve dayanışma içinde olunmadığı takdirde, bu sorunların 
üstesinden gelebilmek, haklı eleştiriler yöneltilmeden bu ülke meselelerini halledebilmek mümkün 
değildir. Şunun altını çizmek istiyorum; her şeyden önce dış güçler bugün Türkiye'yi bölme, 
parçalama senaryoları üretiyorlar. Türkiye'yi bölme ve parçalama senaryoları üreten bu dış güç
lerin her türlü tahriklerine karşı uyanık olmak ve gerekli tedbirleri almak gerekir. 

M. VEHBÎ DINÇERLER (Ankara) — Senaryoyu icra ediyorlar. v 
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ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye eski büyü
kelçisi Abramowitz, son günlerde basında yer alan bir raporunda, "Türkiye on yıl içerisinde 
parçalanabilir" diyor. Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye eski büyükelçisi, bir rapor ha
zırlıyor ve bu hazırlamış olduğu raporda, "Türkiye 10 yıl içerisinde parçalanabilir" diyorsa, 
burada dikkatli olmamız; Türkiye'yi parçalanmaya doğru, yönetme, yönlendirme düşüncesin
de olanların bulunduğunu bilmemiz* gerekir. < • ' ' • ' 

Bunun dışında, bir eski MlT'çinin, son günlerde, Sivas olaylarını değerlendirişiyle ilgili 
ifadeleri herhalde sayın üyelerin dikkatini çekmiştir. Eski Millî istihbaratçı Mahir Kaynak, Si
vas olaylarıyla ilgili olarak, "şaşılacak bir şey yoktur, Sivas olayları, dış güçlerin hazırladığı 
ana stratejinin bir parçasıdır. Bu ana strateji ise Türkiye'nin bölünmesidir" diyor. 

Türkiye'nin bölünmesi için, etnik çatışmaların ortaya çıkarılması, Alevî-Sünnî çekişmele
rinin ortaya çıkarılması, laik-antilaik çekişmelerinin ve çatışmalarının Türkiye sathına yayıl
ması, bu ana stratejinin, Türkiye'yi bölme stratejisinin bir parçasıdır. 

Türkiye'yi bölme peşinde olanlar, çok yönlü oyunlar peşindedir. 

Türkiye'de yapılan Türk-Kürt ayırımı ve kışkırtmacılığı, dinci-Iaik kışkırtmacılığı, aynı şe
kilde Alevî-Sünnî ayırımı ve kışkırtmacılığı, Türkiye'yi bölme düşüncesinde olanların sürekli 
üzerinde durdukları noktalardır. Bu bakımdan, uyanık olmak zorundayız. 

Hangi fikir ve inanca sahip olursa olsun, Türküyle, Kürdüyle, Alevîsiyle, Sünriîsiyle bu 
milletin bir bütün olduğunu bilmemiz gerekir, kederde ve sevinçte beraber olduğunu bilmemiz 
gerekir. Bu birlik ve beraberliği, kimsenin bozmaya hakkı olmadığını, buna da kimsenin gücü
nün yetmeyeceğini bilmemiz gerekir. (RP, ANAP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Asıl, dış güçlerin Türkiye'ye yönelik staretejilerinin, Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve 
mümkün olduğunca ihtilaflar ve çatışmalar çıkarmak olduğunu bildikten sonra, özelde Sivas 
olaylarını da bu bakış açısından değerlendirmek mümkündür. 

Olayların nasıl cereyan ettiğini gözden geçirdiğimiz zaman, bazı noktalar üzerinde yoğun
laşabilir, gerçekleri ortaya çıkarabiliriz ve sağlıklı yorum yapabiliriz. 

Bilindiği gibi, Sivas'ın Banaz Köyünde -Pir Sultan Abdal'ın doğduğu yerde- her yıl Pir 
Sultan Abdal Şenlikleri düzenlenmektedir. Bu sene Kültür Bakanlığı ve Sivas Valiliğinin katkı
larıyla, düzenleme komitesi tarafından Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri Sivas Merkezine 
alınmıştır. Daha önceki yıllardan farklı, daha etkili, daha kapsamlı bir program yapılmış ve 
4 gün sürmesi programlanmıştır. Bu 4 günlük şenliklerde konuşmalar, konserler, paneller, ki
tap ve fotoğraf sergileri, slayt gösterileri, film gösterileri, tiyatrolar, şiir programları yer almış
tır ve bu etkinliklerin yapılabilmesi için çok sayıda -100 civarında- davetli, Ankara ve İstan
bul'dan Sivas'a getirilmiştir. 

Gerek program gerekse davetliler, bu etkinliklerin Sivas'ta bir siyasî düşüncenin gövde gös
terisine dönüşeceği intibaını kamuoyunda oluşturmuşlardır, özellikle Yazar Aziz Nesin'in, "Ben 
Pir Sultan Abdal'ı tanımıyorum" dediği halde, bu etkinlikler için Sivas'a getirilmiş olması da, 
kamuoyundaki bu düşünce ve kanaati pekiştirmiştir. 

Sivas hassas bir bölgedir. 15 yıl önce cereyan eden Sivas olayları, hâlâ o dönemi görenler 
ve yaşayanların hafızalarındadır. Bu bakımdan, Sivas'ı tanıyan, Sivas'ın hassas konumunu bi
len mahallî basın, olayların tırmanmakta olduğunu ve birtakım gelişmelerin meydana gelebi
leceğini önceden sezinlemiştir. Bu bakımdan, Sivas basını olayların meydana gelişinden bir 
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gün önce ve olayların meydana geldiği gün çıkan yayımlarında, yetkilileri dikkatli olmaya ça
ğırmışlardır. Bir gazetenin Perşembe günkü baskısında, "Sivaslı dikkatli ol, tahriklere kapılma" 
başlığıyla dikkatler çekilmiştir ve burada, "Son günlerde devlete, Hükümete karşı başlatılan 
eylemler için bazı karanlık güçler Sivas'ı merkez olarak seçmeyi planlamışlardır. Bugün bunun 
Sivas'ta ilk denemesi de yapılabilir, tşte bu nedenle halkımızın dikkatli olması, herhangi bir 
yönden gelecek tahriklere kapılmaması gerekir" diye yayımlar yapılmıştır. 

Bir başka gazete yine, aynı şekilde, "Tahriklere kapılmayın" diye ana başlık atmıştır. Bu 
gazetenin o nüshası da, olayların meydana geldiği günden önceki güne aittir. 

Bunun dışında, Sivaslı, Sivas milletvekillerinden Sayın Azimet Köylüoğlu'nun da -Sivas'ın 
hassas durumunu bilmesi sebebiyle- ilgilileri daha önceden uyardığı ve bu tip faaliyetlerin, et
kinliklerin yapılmaması gerektiğini söylediği, kendi beyanatıyla ifade edilmiştir; fakat, bütün 
bu uyarılara rağmen, yetkililer olayın ciddiyetini kavrayamamışlardır. * 

Perşembe günü Kültür Müdürlüğünde ve Buruciye Medresesindeki kitap sergisinde Yazar 
Aziz Nesin'in yapmış olduğu konuşmalar, Sivas kamuoyunda cuma günü kulaktan kulağa do
laşmaya başlamıştır ve kulaktan kulağa dolaşırken de, abartılar, ilaveler yapılmaya başlamış
tır. öğleden önce, yer yer gruplar halinde hareketlilik görülmüş; fakat, daha çok cuma nama
zından sonra, çeşitli bölgelerde daha büyük gruplar halinde gösteriler başlamış; gittikçe geniş
leyen topluluklar, 15-20 bin kişiye ulaşmıştır. Gösteriler, Valiliğin önünde ve Kültür Sitesinin 
önünde sürmüş; Aziz Nesin ve Aziz Nesin'i bu program münasebetiyle Sivas'a özellikle getir
diği şeklinde yorumlanan Sivas Valisi aleyhinde sloganlar atılmıştır. 

Kalabalığın artması ve gelişmelerden endişe duyulması üzerine, kalabalığın yatışması için, 
Sivas Valisinin ricası üzerine, Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu bey, 15.30 sıraların
da Kültür Merkezinin önünde, yanında emniyet müdürü de bulunduğu halde, halkı yatıştırıcı 
bir konuşma yapmıştır. 

Daha sonra Sivas PTT'si yakınındaki bir bölgede iki kez ve bir de istek üzerine belediye 
hoparlöründen halkı yatıştırmak için konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmaları Valinin ricasıyla 
yaparken yanında yetkililer vardır, yanında emniyet müdürü vardır ve son yaptığı konuşmada 
yanında diğer partilerin il başkanları vardır, onları da davet etmiştir. Bu yatıştırıcı konuşmalar 
zaman zaman etkili olmuş ve halk bazen dağılır gibi olmuştur; fakat kalabalık, özellikle 17.00'den 
sonra Aziz Nesin'in Madımak Otelinde kaldığını öğrendiği için, Madımak Otelinin önünde 
birikmeye başlamıştır ve mesai saatinden sonra da kalabalık artmıştır. Neticede, 19.30 sırala
rında otelin önündeki arabaları yakmışlar ve daha sonra da otele atılan ateş parçası sonucun
da otelin yanmaya başladığı görülmüştür. Bu yangın sırasında boğulma yoluyla 36 vatandaşı
mız ölmüş ve çok sayıda da yaralanan olmuştur. 

Aziz Nesin ise, otele yaklaştırılan itfaiye aracı ve itfaiye görevlileri tarafından kurtarılmış
tır. Sivas'ta bu yaralıları kurtaran itfaiye, Sivas Belediyesine aittir, Halbuki, diğer birtakım ka
mu kuruluşlarının da itfaiyeleri olduğu halde, bunların hiçbirisi garajlarından dahi hareket et
memişlerdir; ama, Sivas Belediyesine ait itfaiye araçları, yangının çıkışından itibaren olay ma
halline yönelmiş; fakat, kalabalık sebebiyle, engellemeler sebebiyle bü itfaiye araçlarını vaktin
de otele yanaştırmak mümkün olmamıştır. 

Aziz Nesin'in, "Bir dakika daha kalsak ölecektik" diye ifade ettiği, kendisini bir daki
kayla dahi olsa kurtaran araç, Sivas Belediyesine ait araçtır. Daha sonra yapmış olduğu basın 
toplantısında "Beni kurtarmak değil, öldürmek istediler" diye ifade etmesine rağmen, kendi
sini de oradan kurtaranlar Sivas Belediyesinin itfaiye görevlileridir. 
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Daha sonraki gelişmeler itibariyle, kalabalık dağılmış ve 23.00'den sonra sokağa çıkma 
yasağı Hah edilmiştir, bundan sonra da önemli bir olay meydana gelmemiştir. Burada özellikle 
belirtmemiz gereken nokta, olayların Aziz Nesin'e^ duyulan bir tepkinin neticesi olduğudur. 
Olaylar, bir Alevî-Sünnî çatışmasına dönüşmemiştir; olaylar, bir laik-dinci çatışmasına dönüş
memiştir; olaylar, bir halk ve güvenlik güçleri çatışmasına dönüşmemiştir; ancak, burada dik
katimizi çeken bir nokta da, saat 13.30'dan itibaren olaylar devamlı genişlediği halde, diğer 
davetlilerle birlikte Aziz Nesin'in Sivas'tan alınarak, şehir dışına niçin çıkarılmadığı konusu
dur, bunun sorulması gereklidir. Otel önündeki kalabalık 17.00'den itibaren büyümeye başla
mıştır; halbuki, 13.30-17.00 arasında otelde, bulunanlar rahatlıkla alınabilir ve şehir dışına çı
karılabilirdi. 

İkinci bir nokta, Aziz Nesin ifadelerinde, "Saat 17.00'de Sayın Başbakan Yardımcısı Er
dal İnönü'yle görüştüm; ölmek üzere olduğumuzu, hayatımızın tehlikede olduğunu belirttim, 
buna rağmen bir yardım gelmedi" diye ifade etmi$ olması da önemlidir. 

Şimdi, burada, özellikle, konunun fikir ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilmesi nok
tası üzerinde durmak istiyorum. Biz, fikir ve düşünce özgürlüğüne herkesten daha fazla taraf
tarız ve öteden beri savunduğumuz ana ilkeler ve prensiplerden biridir düşünce özgürlüğü, fi
kir özgürlüğü, inanç özgürlüğü. Ancak, fikir ve düşünce özgürlüğünün sınırının ne olduğunu 
bilmek lazımdır. Düşünce ve fikir özgürlüğü, hiçbir zaman başkalarının düşüncelerine, fikirle
rine ve inançlarına hakaret etme özgürlüğü değildir. Yazar Aziz Nesin, daha önce dünyada pek 
çok olayın meydana gelmesine sebep olan Salman Rüşdî'nin Şeytan Ayetleri kitabım yayımla
makla Türk kamuoyunda ün salmıştır. 

Herkesin bildiği gibi, Şeytan Ayetleri kitabı bilimsel bir kitap değildir, belli bir fikrin tar
tışmasını ifade eden bir kitap değildir, düşünce özgürlüğünü ifade eden bir kitap değildir; ede
bî bir niteliği de yoktur. Bazı yerlerinde Müslümanlara, inananlara büyük hakaretler taşıyan, 
hiçbir fikri tartışma olmaksızın hakaretler taşıyan bir kitaptır. Bütün Müslümanların saygı duy
duğu Kabe'yi bir geneleve benzeterek yaptığı tasvirler tüm dünyada, özellikle Pakistan'da ve 
Bangladeş'te büyük olaylara yol açmış ve bundan Beş sene önce 26 kişinin ölümüne sebep ol
muştur. ' . 

Sayın Aziz Nesin, son günlerde unutulmuş olmanın verdiği ve çıkarmakta olduğu dergi-
nin satış yapamaması sebebiyle de bunalıma girdiği, anlaşılan ruhsal bir anafor içerisinde, ilgi 
odağı haline gelebilme düşüncesiyle, bu Şeytan Ayetleri kitabını dergisinde yayımlamaya baş
lamıştır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — İzin almadan... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Üstelik, bu Salman Rüşdî de Aziz Nesin hakkında, 

"Aziz Nesin, kitabımı kendi politik çıkarlarına alet etmiştir; kitabımı yayımlamasına izin ver
medim, yaptığı korsanlıktır" demiştir. Salman Rüşdî'nin bile izin yermemesine rağmen, böy
lesine, fikir hürriyetiyle hiçbir ilgisi olmayan bu kitabı gazetesinde yayımlarken, daha önce di
ğer illerimizde olaylar olmuştur ve Aziz Nesin hakkında davalar açılmış, gazetesi toplatılmış-
tır. 

Sayın Nesin, kitabındaki bu ifadelere benzer başka yerlerde tekrarlamış olduğu sözleri Si
vas'ta da tekrar etmiştir: "Türk Milleti zaten korkak bir millettir, Alevîsi de, Sünnîsi de ço
ğunlukla korkaktır" diyerek Alevî-Sünnî ayırımı da yapmamıştır, "Alevîsi de Sünnîsi de kor
kaktır. Ne zaman başına bir kabadayı gelirse, sesini çıkarmaz, itaat eder. Çünkü, onlar da 
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Müslümandır" demiştir, korkaklığın ölçüsü olarak da Müslümanlığı vermiştir. "Alevîler de 
korkaktır, çünkü onlar da Müslümandır, Sünnîler de korkaktır, çünkü onlar da Müslümandır" 
demiştir. Aynı şekilde, "Türk Milletinin yüzde 90'ı aptaldır" ifadesini kullanmıştır, "Kur'an 
eskimiştir" ifadesini kullanmıştır, "ben sizin Cenabı Allahınıza inanmıyorum" ifadesini kul
lanmıştır; ama, daha önceki beyanatları, özellikle Şeytan Ayetleri kitabını tercümesi, yayımla
ması sebebiyle de kamuoyunda bütün bu ifadeler hakaret ve alay anlamına genişletilerek yayıl
mıştır. > 

Şimdi,-burada, ben, Eskişehir'de bir vaizin yapmış olduğu konuşmayla, bir grup vatanda
şımıza hakaret edildiği gerekçesiyle bazı milletvekili arkadaşlarımın bu kürsüden gösterdikleri 
tepkiyi hatırlıyorum. Milletin bir kısmına yapılan hakaret, Meclis kürsüsünden bile tepkiyle 
dile getirilirken, Alevîsiyle, Sünnîsiyle milletin tamamına gösterilen bu hakaretlerin ne anlama 
geldiğinin yorumunu arkadaşlarıma bırakıyorum ve maalesef, bu olaylar sırasında Vali tedbir
sizlik yakmıştır. Aziz Nesin'in kamuoyundaki bu konumuna rağmen, onu Sivas'a getirmiştir. 
Yapmış olduğu kültür sitesindeki toplantıda protokolde kendisine yer verilmiştir, Validen son
ra konuşma yapmıştır ve hakaretamiz ifadelerini bu toplantıda kullanmıştır ve tedbirsizlik sa
dedinde aynı şekilde aynı kişinin şehir dışına çıkarılmasında gerekli özen gösterilmemiştir. 

Anayasanın 34 üncü maddesinde, kamu düzenini bozacak olayların çıkması muhtemelse, 
toplantı ve yürüyüşleri yasaklama yetkisi valiye verildiği halde, Sayın Vali, 34 üncü maddedeki 
tehditler, kamu düzenini bozucu unsurlar ortaya çıktığı halde, Aziz Nesin'i getirmiştir, birlikte 
toplantı yapmıştır ve protokolde yer vererek, kendisinden sonra toplumu tahrik edici konuş
malar yapmasına müsaade etmiştir. , 

Burada,halkı suçlamanın yerinde olmadığı kanaatindeyim. "Kitle psikolojisi" denilen bir 
olay vardır. Kitle, Batıda da aynı şekilde, zaman zaman galeyana gelebilmektedir. Rio Festival-

- lerinde, Münih Faşinglerinde meydana gelen olaylar hepimiz tarafından hatırlanmaktadır... Stat 
facialarını da hepimiz hatırlıyoruz, dünyanın dört bir bucağından... Sivas olaylarını da halk 
açısından, toplum açısından böylesi bir kitle psikolojisinin ürünü olarak değerlendirmek gere
kir. . . 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Mazur mu göreceğiz yani?! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Burada mazur görme diye bir şey yoktur. Halk tah

rike uğramıştır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — 36 kişi öldü, mazur mu göreceğiz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Altını çiziyorum sayın arkadaşım, halk tahrike uğ

ramıştır. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Halkın içinde tahrikçiler yok muydu? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu tahriki yapanlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Niçin,, heykeli, ip takıp sürüklüyorlar? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hem önerge sahibi sıfatıyla beş ayrı sözcü, hem bütün 

gruplarımızın değerli sözcüleri, duygularımıza, düşüncelerimize tercüman. Lütfen... Hoşgörü 
ve birlik içinde örnek olmamız gereken günlerdeyiz. 

Sayın Şener, Sayın Metin Emiroğlu'na tanıdığım gibi, 5 dakika ilave süreyi size de tanıyo
rum. 

Buyurun. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sayın milletekilleri, olayda suçlular vardır, tahrik
çiler suçludur. Benzini alan ve kibriti çakan suçludur. Bu suçluların üzerine gidilmesinden ya
nayız, bunlar hakkında soruşturma yapılmasından yanayız, yakalanmalarından yanayız, yar
gılanıp cezalandırılmalarından yanayız. Ancak, birtakım tahrikçilerin ve suç faillerinin yaptığı 
tahrikler sonucunda ortaya çıkan olaylarda bütün kitleyi ve Sivas halkını mahkûm etmeye kalk-

-mak yanlıştır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bakın, tutuklanan 61 kişi vardır, elim
deki liste vilayetin listesidir, Valinin hazırlamış olduğu listedir; 50 kişi aranmaktadır. Her mes
lekten, her meşrepten, Sünnîsînden, Alevîsine kadar bu listede isimler vardır. Bir şey daha ila
ve edeyim : Bu listede her partiye mensup üyeler vardır. Dolayısıyla, suçluyla masum halkı 
da ayırmak lazımdır. Benim asıl vurgulamak istediğim nokta budur. Kızılcahamam, Boyabat 
olayları olmuştur... Orada toplumu, kitleyi suçlayabilir misiniz? Ama, suçu işleyeni her zaman 
cezalandırmak gerekir. Bizim kanaatimiz ve görüşümüz budur. 

, Bu arada özellikle Türkiye'yi bölme çabasındaki, kaygısındaki bazı dış mihrakların etki
siyle olayların hedefi halinde Refah Partisinin gösterilmeye çalışılmasını da yadırgıyorum. Özel
likle 1 Kasım seçimlerinden sonra, Genel Başkanımız 2 Kasım günü bir basın toplantısı yaptı
lar ve "bundan sonra bizim aleyhimize düzenleyecekleri tezgâhlara dikkat ediniz" diye de tali
mat verdiler. ' / . • ' 

Gerçekten daha sonraki dönemlerde Refah Partisini ilgilendirmeyen pek çok hadise, ucun
dan kıyısından, Refah Partisiyle ilişkiliymiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu, Türkiye'de 4 mik 
yonun üzerinde oy almış bir partiye yöneltilen isnatlar, aslında sağlıklı değildir. Ülkenin birli
ği, beraberliği ve bütünlüğü açılarından da sağlıklı değildir. 

özellikle belediye başkanımızın bu olayların önlenmesi için, kitlelerin yatıştırılması için 
gösterdiği çabaları ve fedakârlıkları, burada takdirle anıyorum. Arkasından, art niyetli, ajan 
provokatörlerin ne şekilde yorumlar getireceğine aldırış etmeksizin, aynı olayların içerisinde, 
aynı konumda ben de kendimi bulsaydım, aynı gayretle bu topluluğu yatıştırmaya çalışırdın!. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Her şeyden önce Sivas halkı bilmektedir; Sivas'ta belediye hizmetleri, öncelikle Alevî va
tandaşların yaşamış olduğu Alibaba Mahallesinden başlatılmaktadır; asfalt çalışmaları Ahba
ba Mahallesinden başlatılmıştır, bu sene de asfalt tamirleri yine Alibaba Mahallesinden başla
tılacaktır; çünkü, Sivas'ın hassas konumu itibariyle, birlik ve beraberliği duyulan ihtiyaç, en 
fazla Refah Partisi tarafından takdir edilmekte ve bilinmektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Sivas'ı temsil eden bir ozan ve köpek heykelinin sökülmesiyle ilgili olarak -Sayın Valinin 
basın toplantısında açıkladığı gibi- emri ve talimatı Sayın Vali vermiştir. Diğer heykel de, Sayın 
SHP sözcüsünün ifade ettiği gibi taşlanmış, kırılmış değildir; saat 23.00'ten sonra, gece soka
ğa çıkma yasağı başladıktan sonra, ilgililer tarafından heykel yerinden alınmış ve Kongre Lise
sine kaldırılmıştır, Kongre Lisesinde çekilen fotoğrafları bize gönderilmiştir. 

- Aziz Nesin'in, "Sivas'a gittiğimden pişman değilim, orada ölseydim, iyi ki, ölmüşüm 
derdim" ifadelerini'dikkatle izlememiz lazım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakika daha veriyorum. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)—Nesin, amacına ulaştı tabiî. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ve bu Aziz Nezin'i kurtaranın da Sivas belediyesi

ne ait itfaiye olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
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Tekrar özetlemek gerekirse; biz, suçlulardan hesap sorulmasından yanayız. Suçlu kimse, 
hesap sorulmalıdır ve yakalanmalıdır. Ancak, suçlu üretmeye çalışılmamahdır. (RP sıraların
dan alkışlar) O muhtemel suçlular arasındaki bir şahsı, basının boy boy fotoğraflarla, olaylar 
tek ondan çıkmış gibi yayınlamaya kalkmasını da yadırgıyorum. Belirttiğim gibi, tutuklular 
listesinde 61 kişi var, aranan ise 50 kişidir, 100'ün üzerindeki insan içerisinden bir kişinin seçi
lip, basında boy boy fotoğraflarla yayınlanmasını yadırgadığımı, burada ifade etmek istiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Tahrik ediyor. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Yalnız o değil... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Millevtekili Sayın ibrahim özdiş; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 2 Temmuz Cuma günü Sivas'ta yaşanan olayların araştırılması için verilen önerge üzerine, 
mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak için huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu olaylarda yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza baş
sağlığı diliyorum. Bu olaylarda yaralananlara geçimş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. 

Yine, Erzincan Kemaliye'de öldürülen yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş
sağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu insanlık dışı olayın sorumlusu Sivas halkı değil, Sivas'ı siyasî 
çıkarları için kullanan, yoksul halk çocuklarını kandırıp Madımak Oteline doğru yürüten, Ata
türk Büstünü ve Pir Sultan Abdal Heykelini kırdıran çağdışı düşüncedir. Sivas'ta yaşanan vah
şet, köktendincilerin, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerini fırsat bilip, önceden hazırladıkla
rı kanlı irtica eyleminden başka bir şey değildir. 

Nedense, olayın laik Türkiye Cumhuriyetine yönelik olduğu görmezlikten geliniyor. 
Değerli milletvekilleri, Sivas'tan öte, dünyayla birlikte, bu dünyaya bağlılığı, yaşamı ve 

doğayı sevmeyi, insana değer vermeyi ve saygı göstermeyi, bencilliğe karşı özgeciliği, yobazlığa 
karşı hoşgörüyü savunmayı, barış ile kardeşliği önermeyi, baskıcı ve sömürücü yöneticilere karşı 
çıkmayı, döneminde rüşvet yiyen ve adaleti çiğneyen kadıları eleştirmeyi, acı çeken yoksul halktan 
yana çıkmayı kendine şiar edinmiş, Halk Edebiyatımızın büyük ozanlarından Pir Sultan Ab
dal için düzenlenen şenlikler, çok acı bir sonla kapandı. Türkiyemizi insanlık karşısında utan
dıracak bir katliamla noktalandı. Bu katliam, hiçbir nedenle haklı gösterilemez. Çağımızdan 
hiçbir gerekçe, ihsanları diri diri yakmanın mazeretini oluşturamaz. 

t 

Kocaman bir kent, on oniki saat gericilere teslim edilmiştir. Bunlar, Almanya'dan Türki
ye'ye sakal bırakarak gelen dazlaklardır, bize göre. Televizyon ekranlarında herkesin gördüğü 
gibi, yolda başı açık yürüyen kadınları da taşladılar. Pir Sultan Abdal Heykelinin gözünü oya
rak, başını kopardılar ve Sivas yollarında sürüklediler. Pir Sultan'ı, 450 yıl sonra yeniden idam 
ettiler. Köktendinciliğin zorba tırmanışını duymayan kulaklar duymalı, görmeyen gözler gör
melidir. "Şeriat isteriz" diye yollara dökülen bu çapulcu gurubu, 12 Eylül rejiminin ve Evren'-
in, daha sonraları özal ve Demirel İktidarlarının ürünleridir. 
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Sayın milletvekilleri, olay halkın kışkırtılması, galeyana gelmesi sonucu meydana gelme
miştir. Sivas, önceki gün, en az bir hafta önce planlanmış bir gerici saldırıyı yaşamıştır. Gü
venlik güçleri, saldırgan küçük grupları, daha başından dağıtabilir, hatta katliamı önleyebilir
di; ama, saldırının her aşamasında seyirci kalmıştır. En küçük bir işçi-memur eylemini copla 
karşılayanlar, yobaz güruhunu hoşgörmüşlerdir, cesaretlendirmişlerdir. Cumhurbaşkanı Sayın 
Demirel, Başbakan Sayın Çiller, Yardımcısı Sayın tnönü, İçişleri Bakanı Sayın Gazioğlu ve tüm 
yetkililer, saldırıyı seyreden tutumlarıyla hepsi sorumludurlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 Temmuz Cuma günü, Sivas'ta, devlet, maalesef 
kendisim şeriata tesim etmiştir, ödün verile verile bu noktaya gelinmiştir. Gelinen yer; uçuru
mun kenarı değil, uçurumun hemen yanı başıdır. 

Sivas'ta saldırıyı başlatan 300-400 kişilik organize bir gruptur. Bunların Sivas halkıyla bir 
ilgisi yoktur, bunlar, şeriatçı militanlardır. Bu küçük grubun daha sonra kalabalığa dönüşme
si, devlet güçlerinin olayı seyretmesi sonucu meydana gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ilk tahriki yerel gazeteler başlatmıştır. Olay örgütlüdür, planlıdır. 
Yoksa, Pir Sultan Abdal heykelinin yıkılmasının, kırılmasının ve Atatürk büstünün sökülmesi
nin anlamı nedir? Binlerce kişilik bir yığın "şeriat isteriz" diye bağinyor, devlet sesini çıkarmı
yor!.. Kadınlar, gencecik kızlar otelde, kaçmaya çalışıyorlar, "yanıyoruz" diye bağırıyorlar. 
Karşılarında ise sakallılar, sinkaflı kelimelerle "yanın" diye karşı çıkıyorlar. Bunlar neyin Müs-
lümanı? Bu, bir alçaklık örneğidir. 

Düşünebiliyor musunuz; belki bin koldan, bütün devlet makamlarına, Cumhurbaşkanın
dan Başbakanına, Yardımcısına, sorumlu bakanına; özetle bütün devlet makamlarına bilgi sa
atler önce ulaştırıldığı halde, insanlar otelde dumanla boğulabiliyor!.. Deyim yerindeyse, bü
tün devlet makamları neredeyse naklen yayınlanan cinayeti izliyor ve hiçbir şey yapmıyorlar, 
yapamıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bundan sonra şu açıkça bilinçlidir ki, Hükümetin Sivas olayların
da göstereceği en küçük zaaf, vereceği en küçük ödün bile, devleti, kendi kendini koruyamaz 
hale sokacaktır ve pek yakında, orada ve başka bir yerde çok daha vahim olayların, çok daha 
büyük eyleme kalkışma girişimlerinin yenilenmesine, yeni insanların ölmesine neden olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sivas olayları yalnızca önceden örgütlenmiş bir tahrikle ortaya çı
kan yerel bir olay değil, geleceğin hazırlığını içeren, nabız yoklayan, güç deneyen eylemlere kal
kışmanın ilk adımı, bir ön provası olarak görülmelidir. Sivas olayları üzerine Hükümetin tutu
mu ve alacağı kararlar, giderek önem kazanıyor. Hükümet, vakit yitirmeksizin ya gerçeğe uy
gun hareket edecek ya da oy belası, idarei maslahatçı davranacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Sivas olayları şeriat rejimi kurmak isteyenlerin planlı bir kalkışma
sıdır. Gericilerin şeriat isteği, ülkemizin kara bir gerçeğidir. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına ve 
İran tipi bir rejime döndürme faaliyetleri herkesin gözünün önündedir. Muammer Aksoy, Bahriye 
Üçok, Turan Dursun, Uğur Mumcu'nun öldürülmeleri, hep bunların örnekleridir. 

Devlet, her şeyden önce, vatandaşının can güvenliği için vardır. Her cinayet, devletin bu 
temel varlık nedenini çökertir. Demokrasinin "olmazsa olmaz" koşulu yalnız genel seçim de
ğildir. Laikliğin yaşayamadığı toplumlarda demokratik rejimi hayata geçirmek olanaksızlaşıyor. 

Bugün, 1 milyar nüfuslu İslam dünyasında çağdaş demokrasiye en yakın siyasal düzene 
sahip tek ülke Türkiye ise, elbette bu düzeye Yüce Atatürk'ün laik devrimi sayesinde ulaşılabil-, 
mistir. Dünyanın gözleri önünde aydınlarını, şairlerini, yazarlarını, sanatçılarını diri diri ya-
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kan bir ülke olmanın utanıcını yüreğinde duymayan bir Hükümetten bu ülkeye hayır geleceği
ne inanmıyoruz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kara irtica,' planlı, programlı ve sistemli bir gelişme sürecinde devlet olanaklarını kullanı
yor. Bir gün gelecek, laik cumhuriyeti bir yaşam biçimi sayan yurttaşların gözleri açıldığı za
man iş işten geçmiş olacak. Eğer, aydınlık, laik, özgür bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, kara 
irtica karşısında demokratik bir seferberliğe tez elden başlamak zorundayız. Siyasal parti ola
rak ve siyasetçi olarak, Sivas'ta, yurdun her yerinde puan kazanmanı yolu, o provakatörlerin, 
eylemcilerin üzerine tam bir kararlılıkla gidebilmektir. Hiç olmazsa, bu Sivas katliamından sonra 
hukuku savsaklamayalım. Öldürülen 36 insanımızın katilleri bulunup yargılanıp, ardından mut
laka cezalandırılmalıdır. . 

Değerli milletvekilleri, Bugün Türkiye'deki bazı camiler, radikal İslamcıların hareket mer
kezine dönüştürülmüştür. Bazı camilerden laik Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk'e yönelik 
saldırılar yoğunlaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin barışa ihtiyacı vardır. Temel kural, hukukun üstünlü
ğüdür. Birtakım istenmeyen olayları ortadan kaldırmak için uzlaşmak tehlikelidir. Sivas'daki 
sonuç, iktidarın hesabını vermesi gereken bir tablodur. Bu tabloda acz vardır, zamanında ka
rar verememe vardır, gerekli Önlemlerin alınamaması vardır. İktidarın, olaya gereken dikkat 
ve ciddiyetle bakmadığına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, devletin Kültür Bakanlığının yaptırdığı Ozanlar Heykelini yobaz
lara vermek aczinin arkasından Atatürk büstü de yıkılmıştır. Aciz ve tavizci davranışlarla so
nuç alınamayacağı görülmüştür. Hükümet, "laik, demokratik hukuk devleti" söylemlerinde 
samimi ise, bu son derece önemli ve düşündürücü olaydan başlamak üzere, Türkiye Cumhuri
yetini de yıkmayı hedefleyen bu şeriatçı güçlerin üzerine giderek kendini aklamalıdır, aklamak 
zorundadır; yoksa, Hükümet, bütün bu suçlamaların muhatabı olacaktır. Devlet, kendi insan
larına sahip çıkarak bu katil çetelerin yakasına yapışmahdır. Din istismarıyla yola çıkan, ger
çekte insanlık düşmanı olan bu kışkırtıcıların, din ve vicdan hürriyetiyle, hele demokrasiyle 
hiç mi hiç alakalarının olmadığı gün gibi aşikârken, halen Anayasanın ilgili maddesinin istis
marına da göz yumulmamalıdır. 

Bu güçler, uzun zamandan beri, çeşitli biçimlerde ve devlet örgütü içerisinde örgütleni
yorlar. Bugün sadece Sivas'ta 14 tane bu tür yatılı pansiyon ya da yurt olduğunu biliyor musu
nuz? Çarpık eğitim sistemi sonucu, devlet tarafından kaderine bırakılanların nerelere çekildi
ğinin açık bir göstergesi değil mi? Bu türden, ülke çapında ne kadar yurt ve benzeri serî eğitim 
yerleri vardır; devlet tarafından biliniyor mu? Biliniyorsa, şimdiye kadar bunlar devlet tarafın
dan hiç denetlenmiş midir? Elbette hayır... • 

Değerli milletvekilleri, peki bu yurtlarda kimler kalıyor? Yoksul halk çocukları. Taşradan, 
köylerden eğitim için okullara gelen dar gelirli halkın çocukları; işçinin, memurun, küçük es
nafın, köylünün çocuklarıdır bunlar. Devlet adamlarının, işadamlarının, hatta şeriatçı kurum
ların liderliğini yapanların çocuklarının bile buralarda kaldığını ve eğitildiğini hiç gördünüz 
mü? Hayır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, mevzu dışına çıkıyor. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — öyleyse, ne yapıldığı ve ne amaçla açılıp işletildiği belli 

olan bu gibi yerlerin, denetim, eğitim, öğretim ilkelerine ters düşen işletme biçimlerinin engel
lenmesi yoluna bir an önce gidilmelidir. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Başka konuları karıştırma. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Değerli arkadaşım, biraz evvel Grubunuzun sözcüsü kalktı, 

konuştu. Kendi Grubumuzdan hiçbir itiraz gelmedi. Sükûnetle dinlemesini bilin. (RP sırala
rından gürültüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Otelden bahset, mevzuun dışına çıkma. Haddini bil!.. 
Seviyesiz, utanmaz!.. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, hangi camileri diyor bu? 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Lütfen... Lütfen... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Hangi camide terör var; Kocatepe'de mi terör var, 

Hacıbayram'da mı terör var, Kahramanmaraş'ta mı terör var?! İsim ver... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bazı camilerde diyorum kardeşim. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — İsim versin, isim, açıklasın Sayın Başkan, lütfen... 
Zabıtlara geçirilsin. ' ' ; ' 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Bazı camilerde... Biliyoruz, gerekirse bunları açıklarız. 
Bazı camilerde, diyorum... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Lütfen zabıtlara geçirilsin Sayın Başkan, isim versin. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Müslümanlık, inanç bütünüdür, kimsenin tekelinde de-
ği'ldir; hele hiçbir siyasî partinin tekelinde değildir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Camiler kardeşlik yeridir Sayın Başkan. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'de tevhidi tedrisat bir an 

önce sağlanmalıdır. İslâmiyet, kimsenin ateşle öldürülemeyeceğini, işkenceye tabi tutulamaya
cağını öngörür. Bu da böyle biline. , 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Millet sizi dinliyor îbarahim Bey, devam edin... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Tabiî, tabiî dinliyor; içtenlikle konuşuyorum, dinliyor tabiî. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, lütfen, isim istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın özdiş, camiler konusunda genel bir ifade kullanmadınız değil mi? 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Zabıtlara bakalım lütfen Sayın Başkan. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Hayır efendim, zabıtları getirtip incelettirebilirsiniz; "bazı 

camiler" sözünü, özellikle, altını çizerek söyledim. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — İsim istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu konuda bir isim verme imkânınız var mı? 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Bu kadar ileri gidilmez. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Daha sonra takdim ederim efendim. (CHP sıralarından 

gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir dakika... Heyecanla yanlış yapmamak için, hem 
hatibin maksadını uygun, gerçek haliyle zabıtlara geçirmesi imkânını tanımamız lazım, hem, 
varsa, bu tepkilere sebep olan soruyu...' 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — İsim sormak usulden midir? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, benim, hatibe bu hitabım, bir kolaylık sağlamak,ona, 
bir şans yanlış anlaşılmasını önleyecek bir fırsat tanımak amacını ifade eder. 
, COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne dediğini bilen arkadaştır o. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Sizin yardımınıza ihtiyacı yoktur, ne dediğini bilir, sözünü 
kesmeyin. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, affedersiniz, hatibin kendisi burada; görüşmeler, her
kesin işitebileceği açıklıkta cereyan ediyor. Ben, "Sayın özdiş ne dediğini bilmez" manasına 
gelecek bir şey mi sordum? Yok. Ben, Sayın özdiş'e, kişiliğinin de ötesinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Sözcülüğünün ağırlığını tanıyarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü ol
manın artılarını da dikkate alarak muamele ediyorum; yani, şahsı adına konuşsa, belki biraz 
farklı düşünürüm; ama, bir Grup sözcüsüdür arkadaşımız. Binaenaleyh, arkadaşımızın, bu 
hazırlığını yaparken, muhtemeldir ki, tespit ettiği somut bir-iki cami adı olabilir veya bir-iki 
din görevlisi adı olabilir veya bir-iki olay olabilir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Onu istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Varsa rezervinde sunar mı diye ona bir fırsat tanıdım. Yanlış anlaşılmasın. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Takdirindedir. 
BAŞKAN — Arkadaşımın takdirindedir, söz hakkı tamamen kendi takdirine mevdudur. 

Arkadaşım "bazı camiler" dedim, dedi ve devam ediyor. Tabiidir. 
Buyurun Sayın Özdiş. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, biraz önce, SHP'nin Sayın Grup Sözcüsü, yine, dün, SHP'nin Sa

yın Genel Sekreteri, Sayın İçişleri Bakanını istifaya davet ettiler, istifa etmesini istediler. Bura
dan söylüyorum, özellikle SHP'li arkadaşlarıma söylüyorum; SHP, istifaya davet etmez, SHP, 
Hükümetin ortağıdır, istifa ettirir. Bunun, başka bir izahı yoktur. (CHP sıralarından alkışlar) 
İstifayı muhalefet partileri ister. Hükümet ortakları, Hükümetin bir kanadı, istifa ettirir, Par
lamentoya öylesine gelir. 

Bu davranıştan şunu çıkarıyoruz : Sanki, zevahiri kurtarmak çabası var burada. Değil ar
kadaşlarım; Sayın İçişleri Bakam sorumlu olduğu kadar, tüm Bakanlar Kurulunun da sorum
luluğu vardır. 5 saati aşkın bir süre önce; yani, olaylar çıkmadan 5 saat önce, Sayın Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü, Sayın Aziz Nesin'Ie telefon konuşması yapıyor, ona ifadesi aynen şu : 
"Merak etmeyin, her şeye hâkimiz, merak edilecek bir şey yok." Yani, burada, sadece Sayın 
İçişleri Bakanının istifasını istemek doğru mu? Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü'nün 
de böylesine bir ihmali var. 

Yine başka bir ihmal, Hükümetin başından geliyor... Cumartesi günü, hepimiz olaya şa
hit olduk; Sayın Erdal İnönü Sivas'tan geldi, öğle sularıydı, zannediyorum saat 14.00 idi; -
çünkü, aynı gün saat 16.30'da değerli Grup Başkanvekilim ve dört arkadaşımızla birlikte biz 
Sivas'a hareket ettik, özellikle dikkatimi çeken bir olay- O gün, sayın Başbakan Yardımcımız 
geldi, Bakanlar Kurulu sırasındaki yerini aldı ve yanında Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı 
vardı. Siyasî parti sözcüleri, Hükümet Programıyla ilgili konularda görüşlerini aktardılar, on
ları yanıtlamak için Sayın Başbakan kürsüye geldi. 

Bu nasıl Hükümet?.. O Başbakan ki, Sivas olaylarını, Van'daki otel yangınıyla karıştıra
cak kadar acze düşmüştür! (CHP sıralarından alkışlar) Yani, 36 tane insan Sivas'ta hunharca, 
bile bile yakılarak katlediliyor, o Başbakanın umurunda değil. Kalkıyor, yanında Başbakan Yar
dımcısı olduğu halde, ondan bilgi alma gereğini dahi duymuyor ve böylesine bir gafta bulunuyor. 

Değil sevgili arkadaşım, değil, bu Hükümette sadece İçişleri Bakanı istifa etmemeli, bu 
Hükümetin kendisi istifa etmeli, kendisi... (CHP sıralarından alkışlar) Bu kesinlikle ortaya çık
mıştır, kendisi istifa etmeli... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Emrin baş üstüne!.. 

— 79 — 



T.B.M.M. B : 123 6 . 7 .1993 O : 1 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Daha dün, pazartesi günü bu Hükümete güvenoyu ve
renler, bu Hükümetin İçişleri Bakanına güvenoyu verenler, İçişleri Bakanının istifasını isteye
mezler. Bu, samimi bir davranış, içtenlikti bir davranış.değildir; bu, zevahiri kurtarmaktır; bu, 
olaya kılıf hazırlamaktır. Şahsen arkadaşlarımızın bu tavırlarını kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; hepinize sesleni
yorum : Türkiye Cumhuriyetinin, hepimizin yapması gereken işlerden biri, sokak eşkıyası yo-
bazlarca yıkılan, yakılan Atatürk büstünü, Ozanlar Heykelini bir an önce daha görkemli bir-
şekilde yerlerine koymak olmalıdır. Yüce Meclisin çok kutsal görevidir mu. (RP sıralarından 
alkışlar!) 

Değerli arkadaşlarım, sevgili milletvekilleri; bu araştırma önergesinin tarafınızdan destek
leneceğini umuyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdiş. 
Siyasî parti grupları adına son konuşmayı yapmak için, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü 

Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'yi kürsüye davet ediyorum. . 
Buyurun Sayın Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

gruplarımızın, 2 Temmuz Cuma günü Sivas İlimizde meydana gelen olaylar dolayısıyla müşte
reken vermiş oldukları araştırma önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce Sayın Başkanı ve siz değerli milletvekillerini say-

ı • 

gıyla selamlıyorum. 
2 Temmuz Cuma günü, Sivas'ta, Madımak Otelininin yakılması sonucu hunharca katle

dilen, hayatlarını kaybeden 36 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimi
ze, siz değerli milletvekillerine başsağlığı diliyorum. 

Yine, dün akşam Erzincan'ımızın Kemaliye İlçesine bağlı Başaran Köyünde 32 vatandaşı
mızı, PKK bölücü örgüt mensupları katletmişlerdir. Yine, orada katledilen şehit edilen vatan
daşlarımızı da rahmetle anıyorum. - ' ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin bekası için, milletimizin bü
tünlüğünün çok gerekli olduğu bu günlerimizde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerimizdeki bölücü olayların devam ettiği bir zamanda, milletimizi bölmeye, ülkemizi parça
lama amacına dönük yeni bir olayla karşı karşıya bulunmaktayız/ 

Sivas olaylarını, "başlamadan önce, başladığı anda, devletin orada görevli kişilerinin yap
ması gereken nelerdir?" yönüyle ve sonucu itibariyle irdelemek gerekmektedir. Yalnız sonucu
na baktığımız takdirde hepimiz yanılırız. İşte, bugün verilen araştırma önergesinin en iyi tara
fı, başından sonuna kadar, olaylara aklıselimle, teenniyle yaklaşarak, kim sebep olmuştur, kimler 
katildir, kimler masumdur ve hangi düşünce sahipleri bu olaylara sebep olmuştur; bunların 
çok iyi şekilde incelenerek ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Yüreği sızlamayan hiçbir vatandaşımız, yüreği yanmayan hiçbir milletvekilimiz yoktur bu 
olaylarda. Hiçbir siyasî parti, kendisine çıkar sağlamak amacıyala, buradan kendi seçmenine 
mesaj göndermek maksadıyla, özellikle böyle bir millî davayı istismar etmeye de hakkı yoktur. 
(MÇP sıralarından alkışlar) 

Her insanımızda, bu mesele üzerinde, aynen PKK olayları karşısındaki ittifakı gibi, on
dan daha da fazla bir ittifak hasıl olmuştur. Onun için, burada, camiye yüklenen, camideki 
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cemaate yüklenen, özellikle Allah'a ibadetini yapmak üzere cuma namazına girdiği bir anda, 
kulağının i dibinde davul zurna çalmak suretiyle, onu tahrik etmek suretiyle sokağa çıkarmış 
olan zihniyet sahiplerini de hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. (MÇP ve RP sıralarından alkışlar) 

O itibarla, bu araştırma önergesiyle, inananlar açısından, inananların inançlarını istimar 
edenleri -gerçekten Islamda ne kin vardır, ne husumet vardır, ne de adam öldürme olayı vardır-
bu şekilde yönlendirenleri ortaya çıkaracağız ve bunların gerçek Müslüman olmadıklarına da 
hep beraberce tanık olacağız; ama, diğer taraftan da, bu inanan insanlarımızın mukaddes ki
taplarına, peygamberlerine dil uzatanları da hiçbir şekilde, sözle affetmemiz mümkün değildir. 

Tabiî, hukuk devletinde yaşıyoruz; kanunlarımız vardır ve her suçun, karşılığında cezası 
vardır. Yine bir sözcü arkadaşımızın da değindiği gibi, hiç kimsenin, ne ihkakı hak talep et
mek suretiyle kendi hakkını almaya, ne de kendi inançlarına karşı başka inanç sahibi olduğun
dan dolayı ona hiçbir şekilde ceza vermeye hakkı yoktur; ama kınamaya hakkımız vardır. 36 
vatandaşımızı, İslama, insanlığa, demokrasiye ve hiçbir kurala sığmayacak şekilde katletmek 
arzusu ye maksadıyla oteli yakan yerli dazlakları(î) kınıyoruz. Bunun karşısında, yine, inanan 
kitleleri ayağa kaldırmak için, onların binlerce yıldan bu yana, canlarını feda etmek suretiyle, 
en yüce bildiklerini, mukaddeslerini tahrip etmek maksadıyla, onu istimar edip, küçük düşür
meye yeltenen cüceleri de(!) kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Salman Rüşdi deriîsi, bin yıldan bu yana üzerinde tartışmalar ya
pılmış ve hiçbir şekilde noksanı bulunmamış bir mukaddes kitapla ilgili, akla ve mantığa sığ
mayan bir eseri ortaya koyabilir, Müslüman da olmayabilir. Esasen Müslüman değildir; çün
kü, Müslüman düşmanı olduğu için bunu yapmaktadır; ama, çok enteresandır ki, Batı devlet
leri dediğimiz ve her yönüyle örnek aldığımız devletler, bu eserin yayımlanmasına müsaade 
etmemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında çeşitli düşünce sahipleri olduğunu varsaya
rak, maalesef, korsan yayınlarla, milleti rencide eden, milletimizi tahrip eden, yüzde 99'u Müs
lüman olan vatandaşlarımızı hiçe saymak suretiyle alay ederek, maalesef, parça parça da olsa, 
bu eser ülkemizde yayımlanmıştır. 

Şimdi 36 kişinin öldürülme olayını da buna bağlamak istemiyorum; ancak, bunu göz ardı 
ettiğiniz takdirde, sonuca varamazsınız; bundan sonraki gelişecek olayları da önleyemezsiniz. 
Olayların sebepleri vardır, saikleri vardır, sonuçları vardır. Yalnız sebebe dayanarak, "işte bun
dan dolayı olmuştur" demek de haksızlık olur; ama, bir faktördür. Bu faktörü bir tarafa ite
rek, yalnız Sivaslı vatandaşlarımızı mahkûm etmeye, onların, özellikle dinî düşüncelerinden. 
dolayı, o sade, mübarek insanları burada suçlamaya da hiç kimsenin hakkı yoktur. Onlara hiz
met vermiş olan bir insan olarak; ekseri köyünün Alevî olduğu Hafik ilçesinde kaymakamlık 
yapan bir kişî olarak söylüyorum, bayrağına, vatanına en fazla bağlı olan insanlardır. Alevî 
vatandaşlarımız Müslümandır, soyları da âzamisinin, Türktür; bu bayrağa, bu vatana en fazla 
bağlı olan insanlardır. Bu Müslüman - Türk vatandaşlarımızı Alevî vatandaşlarımızı; komü
nizm rejiminin yıkılmasından sonra, ilahları Marks'ın, Lenin'in heykellerinin yerde parçalan
dığı" bir dönemde, elleri boş kalan eski tüfeklerin ve beş asır önce, o günkü şartlarda, devrin 
yöneticilerinin yapmış olduğu yanlış icraatlarından dolayı, o güzel şiirleriyle, hırçınlığıyla, yi-
ğitliğiyle ve mertliğiyle onlara karşı çıkan Türkmen şairimiz, millî şairimiz Pir Sultan Abdal'ı 
kalkan yapmak suretiyle istismar etmeye kimsenin hakkı yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Alevîler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda ve devleti
mizin, memleketimizin kalkınmasında, sanatında, ilminde imzası olan insanlardır ve bizim 
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bir parçamızdır. Dün, Kürt-Türk ayırımı yapmak suretiyle, bin yıldan bu yana beraberce yaşa
yan kardeşlerimizi, birbirimizden ayrılmayacak olan parçalarımızı, etnik yönüyle nasıl karşı 
karşıya getirip, birbirimize kırdırma senaryoları hazırladılarsa, Sivas olayları da bir Alevî-Sünni 
olayı değildir, kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Doğru Yol Partisi Grubu olarak teşhisimiz bu
dur. Orada bir yanlış uygulama vardır, orada alınmamış tedbirler sonucunda 36 vatandaşımız 
maalesef hayatlarını kaybetmiştir. 

Eğer Sivas olaylarına, Alevî-Sünni olayı olarak bakarsanız, bugün Ankara'da kaldırılan 
cenazelerin akabinde, Ankara'da yarından sonra meydana gelecek olayları, memletimizin baş
ka yerlerinde bulunan vatandaşlarımız arasındaki çatışmaları da davet edersiniz. Onun içindir 
ki, Sivas olayları suijeneris bir olaydır, tnanç yönüyle kesinlikle birbirine bağlı olmayan, o gü
nün şartlarında değerlendirilmesi gereken olaylardır. Orada bir ihmal vardır; evet, ihmalin ba
şı validir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet, Hükümet... Valiyi kim idare ediyor? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Atatürkçüyüm diyenlere bakın; toplantı başlıyor ve -hepimiz, 

cemiyet ve parti kongrelerinde biliyoruz- böylesine fikriyle, zikriyle, yazısıyla mücehhez oldu
ğunu iddia eden grupları bir araya geldiği bir toplantıda Atatürk'e saygı duruşunda bulunul
maz mı; maalesef bulunulmamış. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Vali de orada... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, zabıtlarda var. 
Toplantı başlarken, yalnız devrim şehitlerinin önünde saygı duruşunda bulunuluyor, Ata

türk'e karşı saygı duruşu yok ve bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Atatürk'
ten, laik Türkiye'den bahsediyorlar. . . . . ' • • 

Değerli milletvekilleri, laiklik, bir prensip, bir ilkedir; laiklik, ne din düşmanlığıdır ne de 
dinsizlik manasına gelir. Devletimizin bütün müesseseleriyle uygulamış olduğu bir prensiptir. 
Laiklik, Müslümanı da koruyacaktır, "ateistim" diyeni, "Allah'sızım" diyeni de koruyacak
tır; birbiriyle çatışmasını önleyecektir. Zaman içerisinde, Müslümanların, inananların aleyhi
ne kullanılmıştır. Üzülerek ifade ediyorum, demokrasiye geçinceye kadar, hatta demokrasiye 
geçtiğimiz ara rejimler zamanında da, maalesef, en büyük laik olduğunu iddia edenler, laiklik 
kalkanını, inanan insanlara karşı kullanmışlardır; ama, yine, geç de olsa, şükrolsun ki, bugün 
artık demokrasinin ne olduğu, laikliğin ne olduğu, vatandaşlarımız tarafından da, toplumu
muzun diğer bütün kesimleri tarafından da kavranmış bulunmaktadır. 

Bundan böyle, ne inananın, inanmayana; ne de inanmayanın, inanana; düşüncesinden, 
inancından dolayı herhangi bir kınama hakkı yoktur. Nasıl ki, o vatandaşlarımızın akıbetleri 
hakkında orada olanların -inanmasalar dahi- verecekleri bir ceza olmayacağı gibi salonlardan, 
hele bu Meclisin kürsüsünden, hele yüzde 99'u Müslüman olan milletimizin temsilcisi olduğu 
halde, bu yüce Meclisin bu kürsüsünden inanan insanların camilerine dil uzatması kadar kor
kunç ve kötü bir konuşma olamaz. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Kim uzatmış?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben, hiçbir camide, hiçbir Kur'an kursunda, ya da dinî eği

tim veren bir müessesede, adam öldürmenin kurallarının, bu rejimi yıkmanın prensiplerinin 
öğretildiğine ne şahit oldum ne de böyle bir olayı gördüm. 

Bu insanları tahrik etmeye, bu insanları istismar etmeye, hangi siyasî parti olursa olsun, 
hiçbir şekilde bunları yönlendirmeye, bunların eline silah vermeye hakkı yoktur. Milletimiz, 
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bu meseleleri görecektir. Siyasî partiler, kendi zeminlerinde, Anayasa ve kanun çerçevesinde 
kurulmuş, milletimiz de oylarını vermek suretiyle Meclise temsilcilerini göndermişlerdir. Bu 
icraatları döneminde millet bunların hepsini seyredecektir. Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz. 
Kur'an-ı Kerimde Allah'ın en fazla üzerinde durarak, bahsettiği hak, hayat hakkıdır, insanın 
dokunulmazlığıdır. İnsana en büyük değeri İslam vermiştir. İnsanların ortaya koyduğu kural, 
Allanın koyduğu kuralın yânında hiç kalır, öyle ise, bu kuralı koyan o Kitaba inanan insanın, 
o mukaddes varlığı ortadan kaaldırma düşüncesinin kafasında olması, onun gerçek bir Müslü
man olmadığım ortaya koyacak kadar önemli bir delildir, işte, biz, onun için diyoruz ki, 
"Müslümanım" deyip, insanların eline silah vererek, -ya da başka araçları vermek suretiyle-
bir başka inanan kardeşini, hele özellikle bu toprakları beraberce sahiplenmiş, beraberce bu 
toprakları ebediyete kadar taşıma görevi almış insanları birbirleriyle karşı karşıya getrimeye 
biç kimsenin hakkı yoktur. Kim olursa olsun, kimin suçu varsa onları da kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, toplantı açılıyor; konuşma sırası Valiye geliyor; bakın ne diyor : 
"Pir Sultan Abdal'ı araştırdım. Pir Sultan Abdal'ın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gördüm 
ve sizlere, ondan esinlenerek konuşmamı yapıyorum. Halkın yönetiminde görev almış yöneti
cilere çok sağlıklı mesajlar vermektedir. Yönetimde bulunan -makamı, mevkii ne olursa olsun, 
yetkisi ne olursa olsun- kişilerin, hizmet verdikleri halka, topluma mutlaka adaletle, sevgiyle, 
saygıyla yaklaşmaları gerekmektedir. 

Yönetimin başında olan kişiler, içinden geldiği topluma yabancı düşmemelidir. Ben, Pir 
Sultan'ı değerlendirirken, o günün yöneticileri, o günün valisi ve onun altındaki karakadıları, 
sarı kadıları, bu yönüyle değerlendirmeye çalıştım." 

Değerli milletvekilleri, bu ölçüde konuşan Vali tarafsız değildir. İşte, Sivas'ta toplumun 
tepkisini almaya müsait bir konuşmadır bu. O vali, o toplantıda bu şekilde konuşursa, Vilayeti 
de taşlarlar, o vilayette 10 saat asayişi de temin edemezsiniz. (DYP ve sıralarından alkışlar, CHP 
aralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — 36 kişi öldü, 36 kişi cayır cayır yandı, Allah'tan kor
kun. Valiyi bırak, 36 ölüye gel. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sizin Valiniz... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben her yönüyle söylüyorum; 36 kişiyi yakanlar, 36 kişiyi 

yaktırma teşebbüsünde bulunanlar, Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli 
cezasını görecektir ve devletin bugün en önemli görevlerinden bir tanesi, bir an önce bu olayın 
faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesidir. Esasen, eğer olay gecikirse, failler yakala
nıp, adliyeye zamanında intikal ettirilmezse, işte bu feveranımızdan dolayıdır kî, daha değişik 
yerlerde, değişik olaylara sebep olunur. 

"Onların acısını yüreğinde hissetmeyen, onları kınamayan, insan değildir. Onların acısı
nı, ıstırabını duymayan Müslüman da değildir" diye sözüme başladım. Onun için, burada bir
birimize sarılıp, birbirimizden alacağımız güçle, dışarıda bunu provake edenlere, dışarıda bu
nu değişik şekilde programlama düşüncesinde olan Dev-Soluna, Dev-Yoluna, PKK'lısına fır
sat vermemeliyiz. 

Bakınız, yine elimizdeki raporlara göre, olaylarda, orada Dev-Sol ve Dev-Yol devreye gir
miştir. Bu belgeler, bilgiler devletin elindedir. Bunların hepsi araştırma önergesinin kabulün
den sonra veya şu anda yapılan adlî ve idarî soruşturmalardan sonra ortaya çıkarılacaktır. Bu 
vatan hainİeri, nerede bir olay olacaksa, onu gününden önce elbette ki programlarına ala-
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caklardır. Onlar, bizler gibi, her yerde normal toplantı yapılır, kuralına göre yapılır diye takip 
etmiyorlar, "hangi olayı provake ederiz, hangi olaydan ne çıkarırız; inançlan yönüyle, etnik 
yapısı yönüyle, devletle vatandaşı nasıl karşı karşı getiririz; mezhep çatışmasını nasıl ortaya 
çıkarırız?" bunların hepsinin planını, programını yapmaktadırlar. 

Bunları biz yapamayız; çUnkü biz, herkese eşit gözle bakıyoruz; ama, bunu Dev-Yol, Dev-
Sol, PKK'Iı yapacaktır; bunların görevi de odur. öyleyse, Millet Mecisimizin, değerli milletve-
killerimizin, PKK olaylarında gösterdikleri hassasiyet gibi, aynı hassasiyeti göstermeleri gerek
mektedir. 

Gerçekten, 2-3 yıldan bu yana, Yüce Meclisimizinde çok büyük bir konsensüs meydana 
gelmiştir. Bunun Sivas olayları dolayısıyla da meydana geleceğine inanıyorum. Milletimizin 
sağ duyusuna inanıyorum, inanıyoruz. Sivas'ta oturan, başka bölgelerimizde oturan, bu vata
nın aslî sahiplerinden olan Alevî vatandaşlarımıza tavsiyeyle diyoruz ki, 'Hiç kimsenin tahriki
ne kapılmayınız. Haklarınızı Yüce Meclis koruyacaktır. Kimin ihmali varsa, kimin sorumlulu
ğu varsa, saati saatine, dakikası dakikasına takip edilecek, yine bu Meclis, sizin milletvekilleri-
niz olarak ortaya koyacağı rapor ile ilgililer hakkında gerekli işlemi yaptıracaktır.' 

Olay, perşembe günü toplantı halinde başlamış. Daha sonra, demin sözümün başında bah
settiğim gibi, programı yapılmış, provakatörler tarafından planlanmış, bunun bildirileri dağı
tılmış, esnafa, vatandaşa "gelin, yarın size Şeytan Ayetleri' ni bu memlekete getirip, Kur'an'ı-
mızla, Peygamberimizle alay eden kişiyi öldüreceğiz" demek suretiyle "Kur'an'ımızı ve Pey
gamberimizi tezyif ve tahkir eden, inançlarımızı tahkir eden insanı ortadan kaldıracağız" de
mek suretiyle, davetiyede bulunmuşlardır. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Kim bunlar?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) —? tşte onları bulacağız. Birlikte bulacağız. Emareleri vardır... 

Konu, benim konum değildir. Ben, Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü olarak, üzerime düşen 
görevi yapacağım. 

BAŞKAN -—Efendim, Sayın Köse Grup Sözcüsüdür, bu sorunun muhatabı değildir. 
Lütfen... 

Devam buyurun efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hükümetin İçişleri bakanıdır, İçişleri Bakanı da burada ge

rekli bilgileri verdi. İçişleri Bakanı, olaydan 2-3 saat sonra olay yerine intikal etmiştir. Gerekli 
tedbir ve tertipleri aldırmıştır ve en önemli tedbiri de dışarıya çıkma yasağıdır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — 36 kişi öldükten sonra!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bunu da ben memnuniyetle ve takdirle burada söylemekten 

kendimi alıkoyamıyorum. 
Eğer, orada olay, Alevî-Sünnî meselesi olsaydı, oradaki mevcut güvenlik kuvvetleri onun 

üstesinden gelemezdi. Zaten oradaki vatandaşlarımız, basının tahrikine rağmen, bu oyuna gel
memişlerdir. Âlevî-Sünnî meselesi haline getirmek isteyen basına rağmen, bu oyuna gelmemiş
lerdir. Takdire layıktır oradaki insanlarımız. Güvenlik kuvvetlerinin de başarısı odur ki, orada 
bu insanları karşı karşıya getirmemişlerdir. Sorumlular vardır, ihmaller vardır, bunlar, validir, 
emniyettir, jandarmadır, bunların hepsi irdelenecektir. Kimin sorumluluğu varsa, onun mu
hakkak surette gereği yapılacaktır. 

Bizim üzerimize düşen önemli görev vardır : Bizim, bugün ülkede birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız vardır. Yine, ülkemizi kenarından köşesinden parçalamak, bölmek isteyen hainler, 
içeride ve dışarıda bunu planlayanlar, maalesef, bu oyunları önümüze koymuşlardır. Bunlar 
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yeni değil; 1980'den önce konulmuştur. 1980'den önce konulan planların sonucunda da 12 Ey
lül 1980 İhtilaliyle amaçlarına ulaşmışlardır. Kime ne fayda getirmiştir? Eğer, 12 Eylül 1980 
İhtilali bir fayda temin etmiş olsaydı, bugün bu olayları bu kürsüden konuşmazdık. Demek 
ki, ihtilaller bu meseleleri halledememiştir. 

Dolayısıyla, şimdi yeni yeni şeyler söylenecektir; "Efendim bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de halledemeyecektir. Demokratik kurallar çerçevesinde anarşi de önlenemeyecektir, 
mezhep kavgaları da Önlenemeyecektir" demek suretiyle yeni yeni oyunlar sahnelenecektir. Kime 
yarayacaktır? Yine bu memleketin insanlarına yazık olacaktır, vatandaşımıza yazık olacaktır, 
o amaçları ve emelleriyle hangi maksada matuf düşünüyor ise, o maksat sahiplerine yaraya
caktır. Ama, Yüce Meclisimiz buna fırsat vermeyecektir, .Yüce Milletimiz de inşallah buna fır
sat vermeyecektir. 

Değerli grup sözcüleri, burada Hükümete ve oradaki yönetiminden dolayı İçişleri Baka
nına çok yüklendiler. Değerli Emiroğlu, ekonomik ve malî meseleleri, Sayın Başbakanımızın 
yenilikçi düşüncesinden dolayı ortaya koymuş olduğu özelleştirme ve diğer, birçok meseleleri 
burada ifade ettiler. 

Bunların Sivas olaylarıyla bağlantısı yoktur. Bunlarla ne alakası vardır? 
Diğer taraftan, çok değerli ortağımızın sözcüsü, burada, İçişleri Bakanımızın istifa etme

sinin gerektiğini söylediler. 
Bu, tabiî, muhalefeti sevindirir. Onun için, ben, bunu samimi olarak söylediğine inanmı

yorum. Zira, Genel Sekreterleri söyledi, o da partiye bağlı bir kişi olması dolayısıyla mecbur
dur, Genel Sekreterine buradan hiç olmazsa, bir destek verdi. Ancak, ben, Sayın Karakaş'ın 
o düşüncede olduğunu zannetmiyorum; çünkü, oyunun kuralına aykırıdır, daha dün güveno
yu verdiniz. Dün güvenoyu verdiğiniz kişi hakkında istifaya davet bence yanlış olur. Kaldı ki, 
bizim Grubumuzun hassasiyetle üzerinde durduğu çok sevdiğim Değerli Kültür Bakanının isti
fasını ister Doğru Yol Partisi bu defa. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, bu 
iki gruba da fayda getirmez. Çünkü, Sayın Kültür Bakanımıza da belki bu meselede sorumlu
luk düşmüştür. 

Neden? Değerli milletvekilleri, Türkiyemizin yapısı; etnik yapısı, mezhep ve inanç yapısı 
hepimizce malum. Pir Sultan Abdal, hepimizin saygı duyduğu -vakit bulup da şairlerimizin 
şiirlerini okuduğumuz zaman- hepimizin, kendi bünyemizde hislerimize cevap bulduğu şairle
rimizden bir tanesidir. Pir Sultan Abdal şenlikleri Banaz'da yapılırken, bu yıl hangi gerekçe 
ve sebep gösterilerek Sivas İl Merkezinde yapılmıştır? Bunun da cevabını Sayın Kültür Bakanı 
verecektir. 

Kaldı ki, Sivas İlinde 1980 yılından önce kanlı olaylar olmuştur/İlimizin yapısı hassastır. 
O bölgeyi bilen bir kişi olarak ifade edeyim; mahalleler sırt sırtadır. Demin arkadaşımızın bah
setmiş olduğu Ali Baba Mahallesinin ortasından bir asfalt yol geçer; yolun altında Sünnî va
tandaşlarımız, yolun üstünde Alevî vatandaşlarımız oturur. Zaman içerisinde dostluklar, hoş
görüler arttığı zaman -bakkalları, ayrı olmasına rağmen- yolun altındaki bakkaldan, yolun üs
tündeki bakkaldan, artık ayırım gözetmeksizin vatandaşlarımız alışveriş ederler. Bugün, geçti
ğimiz beş, on sene içerisinde, bu birlik ve bütünlük, tam anlamıyla olmasa dahi, hiç olmazsa 
iyi bir noktaya gelmiştir. Vatandaşlarımız sükûnet içerisinde birbirleriyle hem ticarî, hem de 
beşerî münasebetlerini kurmak suretiyle, yine kardeşçe o güzel günlerini yaşamaya devam edi
yorlar. 
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Bu bakımdan, yine o mahallelerde, bu ilimizde ve başka illerimizde yaşayan değişik inanç
taki, değişik mezhep yapısına sahip insanlarımızın kardeşçe bir arada yaşabilmesi için, Yüce 
Meclisimizin meseleye bakışı çok önemlidir. Ben,-konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarından 
dolayı kendilerini kınamıyorum, hepsine saygı duyuyorum; ama, konuşmalarımızı yaparken 
kantarın topunu kaçırmamamız lazım. Eğer bir tarafa kaçırırsak, o zaman diğer taraf mağdur 
olur. O mağdur olanların da arkasında kitleler vardır. Bu kürsüye konuşma yapmak için çıkan 
arkadaşlarımız şöyle tabloya bir baksın; Hakkâri'den Edirne'ye, Hatay'dan Sinop'a kadar bu 
topraklar üzerinde yaşayan her insanımızın burada temsilcisi var ve baktığınız zaman da, ne 
kadarı bu insanların arkasında onu da görürsünüz, öyleyse, burada yapmış olduğumuz ko
nuşmaları buradaki partilere milletvekillerini hedef göstermek suretiyle, değil; "nasıl çare bu
lacağız, bunu nasıl ortadan kaldıracağız, nasıl tekrar birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız 
ki, ülkemiz zarar görmesin, vatandaşlarımız zarar görmesin?" şeklinde olmalıdır, tşte, öneri
miz budur. 

Bugün, o gündür. Millî birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak gerek... Hangi inançta olursa 
olsun "ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" diyen insanımız bizim kardeşimizdir. Biz, inanç
larımız yönüyle de, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının gereği yönüyle de, bunu diyen bütün 
insanlarımızı kardeş olarak kabul ediyoruz, öyleyse, nerede olursa olsun, hangi insanımıza za
rar gelirse gelsin, kimin ayağına diken batarsa yüreğimiz acır. • /, 

Bu 36 vatandaşımızı katleden düşünce sahiplerini nefretle kınıyoruz. Bunların cezası eğer 
ölüm olsaydı, eğer parçalanmaları gerekseydi, bir taş atan da ben olurdum. Yüreğimizde o sızı 
vardır; ama, kanunlarımızın gereği ne, ise, adalete teslim edildikten sonra, adalet tecelli ede
cektir. İnşallah, aksaksız, noksansız, hepimizi tatmin edecek sonuçlar alınacaktır. Hepimizin 
temennisini budur. Bakın, işte, daha dün akşam 32 vatandaşımız katledilmiştir. Dile kolay ge
liyor, değerli milletvekilleri, bir cami basılıyor, bir köy yakılıyor, insanlar yakılıyor. 1915 yılin-
da, Erzurum'da, Kars'ta, Ağrı'da gördüğünüz Ermeni katliamını bugün bu mübarek toprak
larda, PKK Ermeni uşakları aynı şekilde tatbik etmektedirler. (Alkışlar) Buna yeni acıları kat
mamamız gerekir; yeni acıları önlememiz gerekir, tşte orada tedbirsizlik vardır, önemli olan, 
olaydan sonra ağlamak değildir, kınamak değildir; olayı önlemektir, basiretli olmaktır. Orada 
basiretsizlik vardır; kabul ediyoruz, tşte, bunun doz,ajtnı ayarlayacağız. Kimin ne kadar güna
hı vardır? Bir de, günahsız insanları mahkûrn etmeye hakkımız yoktur. Yani, burada, kalkıp 
"Ey Müslümanlar şeriat geliyor, irtica hortladı" demenin manası yoktur. Bu ülkede öyle bir 
tehlike de yoktur. Size müjdesini veriyorum, o insanları yakınen tanıyan, birisiyim oralarda 
gördüğüm insanların hiçbirisinin yapısında böyle bir tehlike yoktur. Tehlike yine dışarıdan ge
lir. Gelirse yine İran'dan gelir. (DYP sıralarından alkışlar) Hiçbir şekilde, bu ülkede yaşayan 
insanlarımızın, bu rejimi değiştirmek için, eline silah almak suretiyle bu rejimi yıkmak için 
sokağa çıkacağını zannetmiyorum. Onun için, inanan insanlarımıza hakaret etmeye, inanan > 
insanlarımızı küçük düşürmeye hakkımız yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Zati âlinize de 5 dakika süre tanıyorum. 
Buyurun efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sizi sıkıntıya-sokmamak ve değerli milletvekillerinin de za

manını almamak için sözlerimi bağlayıp ineceğim efendim. 
Olay vuzuha kavuşmuştur. DYP Grubu olarak araştırma önergesinin kabul edilmesini, olay

ların faillerinin bulunması, bütün insanlarımızın bu bilgilere sahip olması açısından faydalı 
buluyoruz. ' ' 
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Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum, (Alkışlar) ' , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sayın milletvekilleri, böylece, siyasî parti gruplan adına yapılan konuşmalar tamamlan

mış bulunmaktadır. 
Şimdi, önergede imzası bulunan milletvekili sıfatıyla, İstanbul Milletvekili Sayın Algan 

Hacaloğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Hınceli) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN—Sayın Kamer Genç kaydedildi. f 

Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte 

olduğumuz Meclis araştırması önergesi üzerinde, önerge sahiplerinden biri olarak söz almış 
bulunuyorum. Sizleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; son iki yıldır ülkemizde sık sık ortaya çıkan laik cumhuriyete karşıt 
görüntüler, aşırı köktencilerin ve din radikallerinin yer yer taşkınlıkları, ne yazık ki, bu defa, 
geçenlerde Sivas'ta ortaya çıkmış, Sivas'ta can almış, Sivas kana bulanmıştır. Âşıklar, ozanlar 
ülkesi Sivas'ta kültür mozayiğimize, inanç dünyamızı derin zenginlikler ve katkılarda bulun
muş Sivas'ta 36 tane kültür ve sevgi insanı hayatını yitirmiştir. Ben, burada, konuşmama de
vam etmeden evvel, yitirdiğimiz bu değerli insanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — 32 kişi de caminin içinde yakıldı, onu da söyle. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sivas'ta neler oldu? Sivas'

ta genç insanlar çılgınlık duvarım nasıl aştılar? Yangın oteli sararkan, hangi insanlık dışı işgü-
düyle "yak, yak" diye tempo tutabildiler? Sonu belli, gelişmesi belli bir olaya Devlet nasıl ol
du da müdahale edemedi? 

Biraz evvel, Sayın İçişleri Bakanının da itiraf ettiği gibi, Hükümet, güvenlik güçleriyle olay
ları yaratanları karşı karşıya getirmeme konusunda gösterdiği duyarlılığı, acaba, insanlarımı
zın yaşama hakkını koruma konusunda ne diye gösteremedi? 

Yavaş çekilen bir filmi seyreder gibi, olayların gelişmesine seyirci kalan Hükümet, bu tav
rıyla, hangi güçleri ürkütmekten korkmuştur? Hangi ilkesiz dengenin tutsağı olmuştur? 

Değerli arkadaşlarım; bunun gibi daha birçok suali sormak mümkündür; ama, bir şey 
biliniyor: Sivas'taki olaylar, sıradan, rastgele, o anlık tepkilerle oluşmuş olaylar değildir. Sivas 
olayları, belirli mihraklar tarafından örgütlenmiş, tertiplenmiş, yönlendirilmiş olaylardır. Si
vas'ta "Müslüman Türkiye, Şeriat istiyoruz, Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak" 
diye haykırarak yürüyenler, Atatürk'ün büstünü kıranlar, laik Cumhuriyetimizin temellerinin 
atıldığı bu güzel kentte, bu temelleri yıkma özlemlerini ortaya koymuşlardır. 

M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Teşhis koyduğunu sanıyorsun şimdi değil 
mi? 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Pir Sultan Abdal şenliğini basanlar, Ozanlar Hey
kelini yıkanlar, düşün, anlatım ve inanç özgürlüğüne, hoşgörüye, kültüre, çoğulcu demokrasi
ye duyarsızlıklarını açığa vurmuşlardır. Madımak Otelini yakarak 36 güzel insanımızı katlede
rek, insanın yaşama haklarına inançsızlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. 

Sayın İçişleri Bakanı, "saat 14.15'te olaydan haberim oldu, ondan sonraki beşbuçuk saat 
süresinde bütün dikkatimle olayların üzerine gittim" diyor basında. 
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Biz de, bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi, olarak, beş arkadaşımızla pazar günü yö
reye gittik, tüm yetkililerle görüştük, olayı inceledik. Elimde vilayetin resmî raporu da var... 

Şimdi Sayın İçişleri Bakanına soruyorum : Olayın üzerine beşbuçuk saat gittiniz de ne 
yaptınız? Olay yeriyle, Sivas'a güvenlik takviyesi yapabilecek Tokat birbuçuk saat, Kayseri iki 
saat, Erzincan ve Amasya ikibuçuk saat uzaklıkta olduğu halde, buralardan Sivas'a ne zaman 
hangi saatte takviye getirebildiniz? Sivas'ın içinde 6 bin kişilik, yemin etmiş, göreve hazır aske
rî olan tugay vardır, Madımak Oteline 150 metre mesafede Alay Komutanlığı vardır... 

Şimdi de, sadece İçişleri Bakanımıza değil, Hükümete de soruyorum; Sayın Başbakana, 
Sayın Başbakan Yardımcısına sormak istiyorum : Nereden, hangi kuvvetleri, saat kaçta Sivas'a 
getirip sokak zorbalarının üstüne saat kaçta sürdünüz ve olayı engellediniz,' ölümlerin önüne 
geçtiniz? Can almaya kararlı gözü dönmüş fanatiklerin başlarının üzerine ateş açma emrini 
saat kaçta, kaç masum insan katledildikten sonra verdiniz? Vermediğiniz böyle bir emir, yerine 
getirmediğiniz böyle bir kararlı tavır, olayların 36 ölümle sonuçlanmasının temel nedeni değil 
midir? 

Biraz evvel belirttiğim gibi, elimde vilayetin resmî raporu var. Vali, saat 14.15'te, tugay 
komutanını, olaylara müdahale etmesi için aramıştır, asker göndermesini talep etmiştir; an
cak, olumlu yanıt alamamıştır. Bu defa, vali, saat 14.30'da durumu tçişleri Bakanına ve Baş
bakana iletmiştir. Ancak, güvenlik güçlerinin takviyesi, otel yanıp can alınmadan sağlanama
mış, kan akıtılmadan çok kolaylıkla önlenebilecek olayların giderek büyümesine böylelikle ça
nak tutulmuştur. Sayın Genelkurmay Başkanı ancak saat 19.10'da valiyi aramış, tugayın yar
dımcı olmasını istemiştir. Buna rağmen müdahale gecikmiş, saat 19.45'te otel yakılmış, büyük 
facia yaşanmıştır. Asker ve polis, ancak 36 değerli insan öldükten sonra, öldürüldükten sonra, 
saat 20.55'te uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtabilmiştir. Devlet, kararlılığını ortaya koyma
mıştır; Prof. Dr. Cevat Geray "Devletin bizi kurtarma kararlılığı yoktu; tam tersine, bir karar
lılıktan bahsedilecekçe, bu, bizi ölüme terk etme kararlılığıydı" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, olay, ihmal değil bir gaflettir. Devleti yönetenlerin; Sayın Başbaka
nın, Sayın Başbakan Yardımcısı ye tüm bakanların gafletidir. Olayın sorumlusu, 50 inci Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti, yani DYP-SHP Koalisyon Hükümetidir. İktidar, sokak zorbaları
na seyirci kalmış, olayları önlemek yerine onlarla uzlaşma yolunu.seçmiş, bir anlamda onlara 
teslim olmuştur. Ankara'da verilen talimatlarla, ilk önce resmî izinle yapılmakta olan Dördün
cü Pir Sultan Abdal Şenlikleri iptal edilmiştir. Ardından, Kültür Bakanının diktirmiş olduğu 
Ozanlar Heykeli, Başbakan Yardımcısının, tçişleri Bakanının da bilgisi ve kararları çerçevesin
de yerinden kaldırtılıp, taşkın, bağnaz sokak radikallerine teslim edilerek -deyim yerindeyse-
linç ettirilmiştir. Bu da yetmemiş, "Muhammed'in ordusu kâfirlerin korkusu", "Sivas size mezar 
olacak" diye bağırarak yürüyen grubun, üç güvenlik barikatını serbestçe aşmalarına göz yu
mulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Sivas'ta, kendi diktiği heykelin yıkılmasına izin veren Hükümet, bu 
tavrıyla, ne yazık ki, kendisine güvenilirliğin, halkımızın kendisine verdiği desteğin yitirilmesi
nin, halkımızın umutlarının ayaklar altına alınmasının yolunu açmış, zeminini oluşturmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bizleri üzen, sadece Hükümetin gösterdiği acz ve beceriksizlik de
ğil; Hükümetle beraber SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'nün, yaşam umutlarını ona 
bağlayanlar önünde mahcup duruma düşmesidir. Madımak Oteli, gözüdönmüş gerici güçler 
tarafından taşlanırken, sonra yakılırken, otelde cehennem kapanına kıstırılmış olanlar Inö-
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nü'ye güvenmişler, devletin gelip kendilerini kurtaracaklarına olan inançlarını bir an olsun yi-
tirmemişlerdir. Ancak, ne yazık ki, sonuçta yandan kendileri olmuştur. İnançlarını canlarıyla 
ödemişlerdir, şehit olmuşlardır. 

Herhalde, Hükümetin bu konudaki sorumsuz tavrı, Sayın İnönü'nün, katillerin bulun
masının namus borcu olarak ilan ettiği devrim şehidi Uğur Mumcu'nun da kemiklerini sızlat
maktadır. 

Burada, SHP'li sosyaldemokrat arkadaşlarımın vicdanlarına seslenmek istiyorum : (Mik
rofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, 2 dakika ilave, süre veriyorum; buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sivas'ta yaşanan bu acı olaylar karşısında Genel 

Sekreterinizin, İçişleri Bakanını istifaya çağırdığı saatlerde siz Hükümete güvenoyu vermekte 
ve Sayın İçişleri Bakanının bir gün evvelki tutumunu onaylamaktaydınız. Şimdi sizlere içten
likle sormak istiyorum : Siz hangi tavrın temsilcisisiniz, hangi tavırdan, hangi ilkeden yanaşı
nız? Bu gayri ciddî tutumunuzu, bu Yüce Meclis çatısı altında halkımıza izah etmek zorunda
sınız. Yoksa, üçüncü MC görüntüsünden kendinizi sıyırmanız mümkün olamayacaktır. 

İçişleri Bakanımız, buradaki konuşmasıyla belli ki, faturayı valiye kesmekte olduklarını, 
Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu ortaya koydu. Ancak, bu tavır, bilinmelidir ki, Hü
kümetin bu konuda aklanmasına, sorumluluktan kendisini sıyırmasına yetmeyecektir. Olaylar 
ayan beyan ortadadır; sorumluluk Hükümettedir, hükümet, siyasal sorumluluğunun gereğini 
yapmalıdır. 

Dünyanın herhangi bir ciddi demokrasisinde, bu ölçüde duyarsız, beceriksiz davranan, 
gaflete düşen Hükümeti anında iktidardan indirirler. Ülkede kan gövdeyi götürmektedir. Bu 
akan kan durmalıdır. Bu bağnazlık, bu cana duyarsızlık, bu sevgisizlik sona ermelidir. Ülkenin 
bir büyük barışa, bir büyük uzlaşmaya ihtiyacı vardır. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. An
cak, öncelikle herkes bir şeyi içine sindirmelidir : Bu ülkede kimse, kendini kanun yerine koy
masın; kimse, islam Dininin jandarması olmaya soyunmasın. Bu ülkede, laik cumhuriyetin, 
çoğulcu demokrasinin, hukuk devletinin temellerini kimse dinamitleyemez. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
önerge sahibi, sıfatıyla, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sivas'ta meydana gelen 

elim olay dolayısıyla vermiş olduğum önerge hakkında sizlere fikirlerimi sunmak üzere kürsü
ye geldim Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün cenaze törenine katıldım. Cenaze töreninde bir baba şöyle 
bağırıyordu : "Benim çocuğum kimsenin dinine küfretmedi, kimsenin inancına küfretmedi. 
Oraya bir folklor gösterisi için gitmişti; ama, benim çocuğumu caniler yaktı. Ben bunun hesa
bını sormak istiyorum" diyordu. Ben bugün iktidar partisinin bir milletvekiliyim. Değerli mil
letvekilleri, siyasîler problemlere çözüm bulmak zorundadır. Gücü yetmiyorsa görevini bırak
masını da bilmelidir, ben bu önergeyi bunun için verdim. İktidarımızın ve yetkililerimizin bu 
olayda ihmalleri varsa, ben de İktidar partisine mensup bir milletvekili olarak bu ihmale kat
kımın olduğunu görürsem, siyasî durumunu ona göre değerlendirme cesaretine sahip olduğu
mu da sizlere söylemek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, 1980 öncesini düşünelim : 1980 öncesi siyasetçileri rejimi bunalıma 
getirdi; fakat, kimse üzerine düşen suçu almadı. Ne oldu? Rejim bunalıma girdi, tşte, siyasette 
siyaset adamlarının rejimi bunalıma götürmemelerinin tek nedeni, siyasetçinin gerektiği yerde 
tavır koymasıdır. Aksi takdirde, her şeyi başkasının üstüne atarsanız, her hatayı başkasına yük
lerseniz, kabahat, samurdan kürk de olsa kimse üzerine almaz. Bu geleneği yıkmamız lazım. 
Türkiye'de demokrasiyi yaşatacak politikacıların bir tavır içerisinde olması lazım., 

Gördüğüm olay bir vahşettir, hepiniz için bir vahşettir. Eğer bu insanlar Müslümansa, hangi 
Müslüman, hangi Müslümanı yakma kültürünü almıştır? Bunlar Müslüman değil; bu insanla
rı yakanlar sokak köpekleridir, azgın köpeklerdir. Bu köpeklerden hesap sorulmalıdır. Bu kö
peklerin ar kasındakil erden de hesap sorulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri,)burada konuşan grup sözcülerini dinledim; ancak, insanları dü
rüstlüğe davet ediyorum. Bu ay Muharrem ayı. Bu memlekette 15-20 milyon Alevî insan yaşı
yor. Bu 15-20 milyon insan, Muharrem ayında oruç tutuyor. Devletin televizyonu, Ramazan 
ayında, Ramazan orucuyla ilgili yayın yaptığı gibi, Muharrem ayında da, Alevilik nedir, Mu
harrem ayı nedir, Muharrem orucu nedir, bu konuda niye bilgi vermiyor? Bu Alevîlik nedir? 
Bazı din adamları -din adamı mıdır, değil midir!.. Zaman zaman çıkıyor, Alevî mezhebinden 
olan insanları kötülüyorlar ve bunlara, insan aklıyla, mantığıyla bağdaştırılamayacak, düşü
nülemeyecek iftiralar atıyorlar. Güya, Alevî vatandaş anasını tanımıyormuş, kardeşini tanımı-
yormuş, bacısını tanımıyormuş!.. 

Değerli arkadaşlarım, ben şu milletin kürsüsünden ifade etmek istiyorum ki, bütün Alevî
ler, dünyadaki bütün insanlar, daima bu inançlara, bu değerlere saygı duyar; herkes anasını, 
babasını, kardeşini tanır. Belki, bu lafları söyleyenler anasını, babasını, kardeşini tanımıyor
dun Bunu, bugün söylediğim gibi, yarına da söyleyeceğim. Alevî yurttaşlara böyle iftira atan 
insanlar, demek ki anasını, bacısını, kardeşini tanımayan insanlardır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, inançlara saygılı olmalıyız. Aziz Nezin dinsiz olabilir; 
ama, basın toplantısında da, "benim anam-oabam da Müslümandır" diyor. Eğer Müslüman
lara hakaret etmişse, kendi anasına, babasına da hakaret etmiştir. O halde, orada bir insan çı
kıp bir konuşma yaptı diye, 36 vatandaşı yakma hakkını kim savunabilir?! Bunu savunmak 
mümkün müdür?! Acaba, o otele ve hükümet konağına saldıran kişiler, o sokak köpekleri, 
o azgın köpekler olmasaydı da, eğer bir solcu grup olsaydı, oraya giden polis, oraya giden jan
darma onların üzerine ateş etmez miydi, yüzlerce insanı öldürmez miydi?.. 

Yerinde infaz yapan sevgili polis arkadaşlarıma söylüyorum; orada, kibriti çakmak için 
iki defa yukarıya çıkan, iki defa perdeyi tutuşturmaya çalışan kişinin bir bacağına ateş etseydi, 
o adam bir daha o perdeyi tutuşturabilir miydi?! * 

Değerli arkadaşlarım, olayları açıkça, her yönüyle ortaya koyma cesaretini gösterelim. Eğer 
olayları bütün boyutlarıyla, tarafsız bir düşünce içinde, milletvekili yeminine sadakat ölçüleri 
içinde ortaya koymazsak, problemlere çözüm bulamayız. 

Bakın, olaylar saat 13.30'da başlıyor. Daha önce bildiriler dağıtılıyor. Ben Hükümete sor
mak istiyorum, orada bu olayların meydana geleceğini bilmiyor muydunuz? Bunu bilmemek 
mümkün mü? Siz isteseydiniz, o kadar jandarmayla, polisle -havaya üç beş el ateş edilseydi-
o güruh, o sokak serserileri ve o sokak köpekleri o otele yaklaşır da insanları yakar mıydı? 
Yakamazdı. Arkadaşlar, demek ki bu olayda çok büyük ihmal vardır. 
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Kahramanmaraş'ta 1980'den önce o kadar insan katledildi... O insanların katillerine ceza 
varildi mi?! Eğer bu insanlara da ceza verilmezse, yarın bu memlekette mezhep çatışması yara
tılacaktır. Çünkü, maalesef, Türkiye'de on onbeş yıldır güvenlik görevlileri bir eğitimle eğitil
mektedir; ya solcu düşmanı olarak eğitilmektedir ya Alevî düşmanı olarak eğitilmektedir. Hal
buki, hepimiz kardeşiz. Ben Alevî-Sünnî tartışmasının arkasında değilim; ben ne Alevîyi öve
rim, ne Sünnîyi överim, ne Hıristiyanı överim veya yererim; çünkü, din konusunda, renk ko
nusunda insanların tercih hakkı yok; adam zenci bir ana-babadan doğuyorsa zenci oluyor, eğer 
bir Türk ana-babadan doğuyorsa Türk oluyor, Müslüman bir ana-babadan doğuyorsa, Müs
lüman oluyor. O halde, kişinin iradesine bağlı olmayan olgular dolayısıyla kişileri suçlamak, 
bence insanlığa yakışmayan bir davranıştır. 

öteden beri, Alevî vatandaşların, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini koruma ve kollama 
düşüncesi vardır. Bunlara karşı, bu nedenle büyük tepki gösteriliyor. Türkiye'de, laik Türkiye 
Cumhuriyetini yıkmak isteyen ve bu rejime "zulüm rejimi" diyen insanlar vardır, örgütler var
dır, partiler vardır. Bunlar bu kürsülerde de ifade edildi. Gerçekleri ortaya koyalım; işte, Alevî 
yurttaşlarımıza bundan dolayı, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin koruyucusu ve bekçisi ol
dukları için, pozitif düşünce geliştiği için tepki gösteriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bence artık burada hiçbir fikir gizlenmemelidir, her fikir açıklan
malıdır, Alevîlik nedir; devlet, vatandaşın karşısına çıkıp bunu açıklamalıdır. Devletin Diyanet 
İşleri Teşkilatı -özür diterim, yanlış anlaşılmasın- hep Sünnî mezhebindeki vatandaşlara göre 
yönlendirilmiştir. Alevî vatandaş da vergi veriyor. O zaman, Alevîlik nedir, gerçekten, bazı za-
pık din adamlarının yakıştırdığı gibi bir düşünce midir; bu açıklanmalıdır. 

Geçenlerde bir gazete bulmacasına koymuş; "sizce sapık bir mezhep hangisidir?" diye. 
"Kini, böyle, bir memlekette, dinî yayın yaptığı iddiasında bulunan bir gazete, "Sapık mezhep 
nedir?" diye bulmacada sorarsa ve Alevî mezhebine "Sapık" derse, o mezhepte olan insanla
rın da bunun yalan olduğunu çeşitli yayın organlarında, çeşitli yerlerde söyleme hakları olmaz 
mı arkadaşlar?. 

Değerli arkadaşlarım, artık hepimizin bu olayları bir vicdan süzgecinden-geçirmemiz la
zım. Üç gündür 100'ün Üzerinde vatandaşımız ölüyor., Başka bir ülkede bir insan Öldüğü za
man hükümetler düşüyor, erken seçimlere bile gidiliyor. Artık, kendimizi bu sorumsuzluktan 
kurtaralım. Herkesin, bir vicdanî sorumluluk içinde olduğunu kabul etmesi lazım. 

Arkadaşlar, hiçbirimiz, yerine adam bulunamayacak tipten insanlar değiliz. Sokakta, köyde, 
dağda yaşayan, buraya gelemeyen insanların çoğu, belki bizden kat be kat dürüsttür, vatanse
verdir, milletseverdir ve bu memleketi en iyi şekilde yönetecek insanlardır. O halde, gerektiği 
zaman, memleket yönetimi çıkmaza girdiği zaman, yerimizi bizden sonrakilere bıraksak, reji
mi de çıkmaza girmekten, memleketi de batağa sürüklenmekten kurtarırız. Lütfen bu alışkan
lığı Türkiye'ye getirelim. 

Burada sorumlu ararken, hiç kimse suçu kimsenin üzerine atmasın. Suçlu bensem, ben, 
bunu üzerime alma Cesaretini göstermeliyim; bu, fazilettir, bu erdemliliktir, bu dürüstlüktür, 
bu vatanperverliktir. Onun için, eğer buna kendimizi inandıramazsak, bu memleketi, tehlike
lerden, başına gelen felaketlerden kurtaramayız. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz sonbahar, isveç'te bir toplantımız vardı, o toplantıya ka
tıldık. İsveç'te sosyaldemokratlar iktidarı terketmiş, yerine beş altı tane sağ parti iktidara gel
miş; ama rejim de tehlikeye girmiş; ekonomi batmış. Sosyaldemokratlar -bizdeki gibi- hemen 
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ikinci günü onun burnunun önüne dikilerek, "yahu, siz memleketi bunalıma getirdiniz, 
mahvettiniz" dememişler. 1& ne yapmışlar?.. Iktidardakilere, "gelin arkadaşlar, size ne yardım 
yapmamız gerekiyorsa yapalım; biz de parti ilkelerinden fedakârlık yapalım ve bu rejimi tehli
keye sokmadan buna bir işleklik kazandıralım" demişler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — 2 dakika daha süre veriyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — işte, Avrupa'daki, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki demok

rasiler, bu nedenlerle, bu düşüncelerle gelişiyor ve böyle ilerliyor; o memleketlerde, insanın in
sana olan sevgisi, insanın insana karşı olan saygısı bu şekilde gelişiyor. Bizdeki gibi, birtakım 
insanlar, geldikleri yeri, ya ölümle veyahut da çeşitli zorlamalarla terk etmiyor, tşte, ben bunu 
söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten olay çok vahimdir. Bu olayın arkasından yeni yeni olay
ların olmaması için hepimize ciddî sorumluluklar düşüyor. Artık, devlette tabuları kaldırma
mız lazım. Ben, özellikle rica ediyorum; bakın, bundan sonra, bir Muharrem ayında da, artık, 
devletin televizyonu bunun ne olduğunu vatandaşlara vermelidir. 

Biliyorsunuz, bindörtyüz seneden beri hepimiz Müslümanız; Peygamber Efendimizi sevi
yoruz, itaat ediyoruz; ama, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'i şehit eden, onu 
katleden katilleri övenler var; niye? Eğer Müslümansak, eğer Hazreti Muhammed'i seviyor
sak, onun ailesinden, onun sulbünden gelen Hazreti Hüseyin'i katledenleri niye lanetlemiyo
ruz?! O zaman lanetleyelim... Yani, doğru olan şeyleri yapalım ve insanlara da gerekli, doğru 
bilgiyi verelim. 

Bunu söyediğimiz zaman bazı insanlar kızıyor. Kızıyorsanız, o zaman siz Hazreti Muham-
med'e inanmıyorsunuz demektir. Çünkü, bir insanın sulbünden gelen onun en kıymetli varlı
ğıdır; işte, Hazreti Hüseyin Hazreti Ali'nin oğludur. Yani, Alevî vatandaş Hazreti Ali'yi sevi
yorsa, Hazreti Hüseyin'in katledilme gününde yas tutuyorsa, bunun neden kaynaklandığını, 
o yas tutan insanlara anlatmak lazım, onların inançlarına saygı duymak lazım. 

tşte, özellikle bu olayın arkasında -geniş bir ufukla baktığımız zaman- Türkiye Cumhuri
yetini yıkmaya yönelik, şeriatçı düzen kurmayı amaçlayan bir hedef vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN—1 dakika daha veriyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunun yanında, ikinci bir gaye de, Alevîliğe karşı yapılmış 

bir tertip vardır. Peki, eğer Alevîliğe karşı değilse, orada, bir ozanın heykeli niye sürükleniyor? 
Yani, orada bir simge olan ozanlar heykeli neden sökülüp atılıyor, neden boynuna ip takılarak 
sürükleniyor?! 

Değerli arkadaşlarım, "Bu etkinlikler neden Banaz'dan Sivas merkezine getirildi?" deni
liyor. Pir Sultan büyük bir ozan, Pir Sultan'ı bir köye mahkûm edemezsiniz, tşte böyle, önce 
Sivas'a, ondan sonra da Türkiye'ye mal etmek lazımdır. Hepiniz, seçim propagandalarında, 
Pir Sultan Abdal'ın düşüncelerinin ifadesi olan, onun sözü olan "Gelin canlar bir olalım" 
diyorsunuz, bunu kullanıyorsunuz, o halde, onun heykelini dikenlere, onun düşüncelerini yay
maya kalkan insanlara karşı da böyle tepki duymamak lazım. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önergede imzası bulunan milletvekili sıfatıyla söz isteyen başka sayın üye?.. 'Vani, her öner

gedeki birinci imza sahibi sıfatıyla. 
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Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) — Değerli Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi 

en içten saygılarımla selamlıyorum. 
Bütün milletimizi derin bir acıya boğan Sivas olayları ve bu olaylarda hayatını kaybeden 

insanlarımızın derin üzüntüsüyle sözlerime başlarken, olayda hayatını kaybedenlerin yakınla
rına başsağlığı diliyorum. 

Bugün, Erzincan'ın Başpınar Köyünde, camiye doldurularak öldürülmüş olan vatandaş
larımıza da Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sivas'ta meydana gelmiş olan hadisenin sadece -münferit olarak-
Sivas olayları olarak ele alınmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Hadiseyi, geçmişten bu
güne akıp gelen yaygın terör olaylarını ve Türkiye'nin çekilmek istendiği bölme ve parçalama 
girdabını dikkate alarak değerlendirmek zorundayız. Bu sebeple, hepimiz, sorumluluklarımızı 
müdrik olarak, bu milletin vekilleri olmanın sorumluluğuyla meseleye yaklaşmak mecburiye
tindeyiz. 

Ülkemiz, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle çok önemli bir mevki işgal ediyor. 
Bu coğrafya, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan, Sovyetleri îslam coğrafyasıyla birleştiren 
önemli bir kavşağı işgal etmektedir. Dolayısıyla, bütün kültürlerin, dinlerin, mezheplerin yoğ
rulduğu, hamurlandığı, kavgasının verildiği, uzlaşıldığı, zaman zaman çok acı olayların ya
şandığı bu coğrafyada, topluluklar zayıf olduğu zaman yaşayamamışlar ve bu coğrafya, üze
rinde güçlü olmayan bir devleti hiçbir zaman yaşatmamıştır. Müslüman Türk Milleti, işte böy
le bir coğrafyada hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. 

Osmanlı'm yıkılışından bu yana yeniden ayağa kalkmaya çalışan bu milleti, hiçbir zaman, 
emperyalist ülkeler rahat bırakmamıştır. Dolayısıyla, yeniden şekillenmeye çalışan dünyada, 
yeni dünya düzeni oluşurken, Müslüman Türk Milletinin, inançlarıyla beraber yeniden yapı
lanmasını ve ayağa kalkmasını da hiç kimse hazmedemez. 

O sebeple, ülkemiz çok ciddî kıskaç altına alınmıştır ve bu kıskacın sonucu olarak da, 
Türkiye'de çeşitli bölme faaliyetleri yürütülmektedir. 12 Eylülden önce sağ-sol kavgası diye bi
zi bölenler, bugün de Kürt-Türk diye, Alevî-Sünnî diye, laik-antilaik diye, dinci-dinsiz diye böl
meye çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri burada bir olayı değerlendirirken, sorumluluklarına uygun olarak de
ğerlendirmek zorundadır. Burada, biz birbirimize gül atsak, bu, Anadolu coğrafyamızda taşa 
dönüşmektedir. O sebeple, Sivas olayını da bahane ederek, hiç kimse, seçmene selam niteliğin
de konuşma yapmamalıdır. Bu tür konuşmaları talihsizlik olarak görmekteyim. 

Sivas olayına geliyorum : Sivas'ta sükûn vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. En acı olay
ları yaşamış olan Sivasımız; 12 Eylülden önce, ölenleriyle, cezaevlerinde çile çekenleriyle, iş
kence görenleriyle, zulüm görenleriyle, Alevîsiyle, Sünnîsiyle çok acı çekmiş bir şehrimizdir. 
Bu şehrimiz, bu acıların sonucu olarak geçmişin değerlendirmesini iyi yapmış, Alevî - Sünnî 
ayırımı yapmadan, bugün kardeşçe, el ele yaşama şansını, imkânını bulmuş bir şehirdir. Dola
yısıyla, anlaşılıyor ki, Güneydoğu Anadolumuzda ve çeşitli illerimizde meydana gelen terör 
girdabına Sivasımız da çekilmek istenmiş ve bu sulh ve sükûn şehrinde, "Pir Sultan Abdal 
Şenlikleri" adı altında organize edilen kültür şenliği, küfür şenliğine dönüştürülmek suretiyle 
bir tahrikin unsuru haline getirilmek istenmiştir. 
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Sayın Vali, bu etkinliklere elbette müsaade edecektir; demokrasinin gereği olarak her tür
lü kültür faaliyetine müsaade edilebilir; ancak, Pir Sultan Abdal gibi bir şairin, halka mal ol
muş olan bir kişinin kültür şenliğine, "Pir Sultan Abdal'ı tanımıyorum" diyen bir zat hangi 
maksatla davet edilmiştir?.. Bundan daha evvel, gitmek istediği birçok ilde, tahrik unsuru ol
duğu gerekçesiyle o ile girişine müsaade edilmeyen Aziz Nesin'in, bu şehre gelişi ve buradaki 
konuşmaları -ki, sayın sözcülerin ifade ettiği ve vaktim olmadığı için ifade edemediğim daha 
önceki sözleri dolayısıyla ve tahrik unsuru olduğu gerekçesiyle- bir noktada arı kovanına ço
mak sokmak anlamında bir davranış olmuştur. 

Siz, an kovanına çomağı sokarsanız, arıların sizi sokmasından şikâyetçi olamazsınız. Bu
nu söylerken, meydana gelmiş olan toplumsal hadiseyi, o toplumsal hadisenin sonucu olarak 
bir otelde meydana gelen yangını ve 36 vatandaşımızın ölümünü hoşgörüyor olamam ve kesin
likle böyle bir maksadım söz konusu değildir; ama, olayların sonuçlarını yorumlamak ve yar
gılamak yerine, olayları başlatan sebeplere dikkat etmek mecburiyetimiz vardır. Olaylar belli 
bir istikamette geliştirilmiş ve bir gün önce, Müslümanların adı kullanılarak.dağıtılan bildiri
ler de -bir noktada- tahrik unsuru olmak suretiyle, hadise, toplumsal bir cinnete dönüştürül
müştür. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — O, bir noktada mı olmuş?! 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)— Evet. / 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — O "ana unsur" olmuş, öbürü "bir noktada" olmuş!.. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Elbette. Türkiye'de şu ana kadar meydana getiril

miş olan, güneydoğumuzda toplu katliamlara varan hadiselere ne kadar karşıysak, Sivas'ta mey
dana gelmiş olan bu toplu katliama da aynı derecede karşı çıkıyoruz. Sonuç itibariyle, meyda
na getirilmiş tahriklerin sonucu olarak oluşmuş hadiseyi getirip de camiye bağlamak, imama 
bağlamak, Müslümana bağlamak da, aynı derecede, hadiseyi çarpık bir mantıkla buraya getir
mek demektir. (BBP sıralarından alkışlar) 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Olayda imam var ama!.. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bir defa, İslam dini, hiç 

kimseyi öldürme hakkını kimseye vermemektedir. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır ve Ce
nabı Allah, hiç kimseye, kendisinin hakkı olan can alma hakkını vermemiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 
BAŞKAN — 2 dakika süre veriyorum Sayın Yazıcıöğlu. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Dolayısıyla, orada, otele sığınmış vatandaşları, 

etrafını çevirerek, onları ateşe verip yakma gibi bir maksadı güden, Müslüman olamaz. Siz, 
bu kürsüden, gelir, hadiseyi bu şekle dönüştürürseniz, yanlış yapmış olursunuz. 

İşte, orada bu hadise cereyan etmiştir; ama, yanan otelin arka tarafında, kaçacak hiçbir 
yer olmadığı için sığınılmış olan dar bir alanda, yani, havalandırma bölgesinde sıkışmış olan 
33 vatandaşımızı pencereden içeriye alarak, üç saat onları tedavi edip, dışarıdaki, cinnet halin
de bulunan kitleyi haberdar etmeden koruyan, sonra da, hiç kimsenin haberi olmadan tahliye
lerini sağlayan Büyük Birlik Partisinin mensupları da Müslümandır ve eğer Müslümanlık öl
dürmeyi gerektirmiş olsaydı, aynı hadise Büyük Birlik Partisinde de gerçekleştirilirdi; orada 
onların iki dakika bile durdurulması, 33 vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesine sebep 
olurdu... . 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Baştan alsalardı tümü kurtulacaktı; almadılar... 
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MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, yanlış biliyorsunuz. Eğer Sayın 
Başlcan müsaade edebilirse, çok önemli bir noktaya değinildiği için, laf atıldığı için söylemek 
zorunda kaldığımdan dolayı... 

BAŞKAN — Söyleyin efendim. 
MUHStN YAZICIOĞLU (Devamla) — Efendim, sadece bir bayanın söylediği söze dayalı 

olarak değil... . . 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — 30 kişi söylüyor... 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Hadise şudur : Büyük Birlik Partisinin camlan 

kırıldığı anda, arkada mahsur kalmış olan insanlarımız fark edilince, elbette, Partimize bir sal
dırı mı gerçekleştiriliyor, başka bir şey mi yapılıyor diye, Partideki çaycı kardeşimizin, ilk tepki 
olarak, Partimize bulaştırılmaması ve hadisenin doğrudan doğruya Partiye intikal etmemesi 
için tepkisi olmuştur, doğrudur; ama, hemen arlcasından, Partimizin yetkilileri, bir oda öteden 
bu odaya gelerek -ne kadar saniye sürerse, işte o kadar zamanda- hadiseye müdahale etmiş, 
boğulmakta olan vatandaşların hepsini de içeriye almış, o arada, kendilerine de, "başka arka
daşlarınız varsa kurtarın" denildiği zaman, diğerlerinin otelin en üst katına kaçtıkları onlar 
tarafından söylenmiştir. . 

Dolayısıyla, hadiseyi bu şekilde değerlendirdiğimizde, olay, bir tahrik unsuruyla başlamış, 
kitle, şuursuz bir noktaya gelmiş ve provakasyon yapacak unsurların kitlelerin arasına katıl
ması neticesinde, olayın sonuçları da bu şekilde acı olmuştur. 

Bunun sonucunda ne yapmak lazımdır? Suçlayarak değil, meseleyi Alevî - Sünnî mesele
sine çekerek değil, sorumluluğumuzun gereği olarak, meseleye daha soğukkanlı olarak yaklaş
mak zorundayız. • 

Aziz Nesin, hiçbir zaman Alevî vatandaşlarımızın temsilcisi olamaz, temsilcisi olma hak-' 
ki da yoktur. Alevîsiyle Sünnîsiyle bu milletin temsilcileri biziz, öyleyse, hadisede, Alevî-Sünnî 
meselesi değil; doğrudan doğruya, Aziz Nesin'in tahriki, ona fırsat verenlerin ihmalleri ve bu
nu istismar eden birtakım odakların Müslüman cemaati tahriki sonucunda, bu toplu eylemle
rin meydana gelişi söz konusudur ve bu noktada, Sayın Valinin basiretsizliği, Sayın Valinin 
ihmali, Sayın Valinin beceriksizliği, korkaklığı ve bununla beraber, elbette, zamanında müda
hale etmeyen yetkililerin de sorumlulukları vardır; ama burada, sayın emniyet görevlilerinin, 
hadiseyi daha da büyük boyutlara ulaştırmama noktasındaki soğukkanlı tavırlarını da takdir
le anmak mecburiyetindeyiz. 

Toplumsal olayları hepimiz biliyoruz/Eğer bu noktada, yargılamasız infazı yapanlara ne 
kadar karşıysak, orada, halkın üzerine doğrudan ateş etme hakkını kullanmayanların da o ka
dar karşısında olmak durumundayız. O bakımdan, hadiseyi başka yöne çekmemeliyiz. Hadi
senin Alevî - Sünnî meselesiyle ilgisi yoktur. Türkiye'de bir Alevî-Sünnî meselesi yoktur. Türk-

„ iye'de Alevî vatandaşlarımızla Sünnî vatandaşlarımız arasında hiçbir mesele yoktur. Geçmişte, 
İdeolojik sebeplerle istismar edilmek istenen Alevî vatandaşlarımız olayın içine nasıl çekildiy
se, şimdi, birtakım eski tüfeklerin bu olayı istismar ederek yeniden terör girdabına çekme teh
likesi vardır, buna karşı, Alevîsiyle, Sünnîsiyle el ele tutuşarak, bu ülkenin insanları olarak, 
barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın gereğini yapmalıyız. Hadisenin, camiye bulaştırılarak, 
şeriata bulaştırılarak, dine bulaştırılarak başka yöne çekilmesine de karşı çıkıyorum. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — "Şeriat istiyoruz" diye bağırıyorlar. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Şeriat Islamdır şeriat İslam demektir. (BBP ve 

RP sıralarından alkışlar) 
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URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ne demek, "Şeriat İslamdır" demek? 
MUHSİN YAZIOIOĞLU (Devamla) — Hiç kimse, şeriat düzeni istemekle şeriatı birbi

riyle kanştırmasın. Kimse, bu anlamda, milletimizin inançlarına burada küfretme hakkını ken
dinde bulmamalıdır. Bu kürsü, inançlara küfür kürsüsü değildir. (BBP ve RP sıralarından al
kışlar) 

„ BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu... Sayın Yazıcıoğlu, tamamlamanızı rica ediyorum. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Küfreden yok. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Edilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, tamamlamanızı rica ediyorum. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Şeriata küfrederseniz, milletimin inanana küf

retmiş olursunuz. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Şeriat yok. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Otur Yerine! 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Oturmuyorum... Burası laik devlet, şeriat değil; şeriat yok. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz dolmuştur... 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Laik devlet ayrıdır... 
BAŞKAN —- Tamamlamanızı rica ediyorum... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Şeriat yok. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Ötür yerine. (Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş 

Şendiller'in, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün üzerine yürümesi) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... Değerli arkadaşlarım, lütfen... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, izniniz olursa bir şey söylemek istiyo
rum : "Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak" deniyor. Bu nedir, ne, ne?! 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, lütfen... Lütfen... 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Milletin inançlarına küfredeceksiniz, arkasından 
da bu hakkı kendinizde bulduğunuzu iddia edeceksiniz... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Cumhuriyeti yıkmaya yemin edenler var... 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, lütfen... 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün dünyanın gözü Yüce Meclisimizin üzerinde. Sevginin, 

birliğin, hoşgörünün örneği olmak durumundayız. Milletimizin gözü üzerimizde. 

Sayın Yazıcıoğlu, son cümlenizi söyleyerek lütfen konuşmanızı bitirin. Araştırma önerge
sinin açılmasından yana... 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) •— ben şunu ifade etmek istiyorum. Kavramlarımızı 
yerinde kullanmalıyız. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Cumhuriyeti yıkma girişimleri var. Cemalettin Kap
lan, Cumhuriyeti yıkmak için uğraşıyor; ona ses çıkarılmıyor. 

SALMAN KAYA (Ankara) — İnsanları yakanlara niye tepki göstermiyorsunuz?! 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Kavramlarımızı yerinde kullanmalıyız, maksadı

mızı aşan sözler söylememeliyiz. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, tamamlayın lütfen. > 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Kavramlarımızı kullanırken inançlara yönelme-

meliyiz. İfade etmek istediğim hadise budur. 
SALMAN KAYA (Ankara) — Yüzbinler geçti, yüzbinler..'. Yüreğin varsa dışarıya çıksaydın. 
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MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Dolayısıyla, sorumlusu kimse, orada, kibriti ça
kan, oteli yakan, toplumu tahrik eden ve hadiseye sebep olanlar kimse; hepsinin hesabının so
rulmasını, yargılanmasını, adalete teslim edilmesini istiyoruz ve Meclis tarafından bu araştır
manın yapılması kararına da katkıda bulunmak istiyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergedeki imza sahipleri sıfatıyla son konuşmayı yapmak için Sayın Muzaffer Demir'i 

kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Demir. 
MUZAFFER DEMÎR (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tanzimattan meşruti

yete, meşrutiyetten cumhuriyete ye cumhuriyetten günümüze kadar, toplum olarak, ülke ola
rak, demokrasiyi, aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı bekliyoruz; ama, ne yazıktır ki, henüz geldiği
miz nokta, demokrasi noktası değildir, çağdaşlık değildir, aydınlanma değildir, öyle tahmin 
ediyorum ki, aydınlanma, çağdaşlaşma, demokratikleşme konusunda epey zamana ihtiyacı
mız vardır. 

Buradaki tartışmaları, hakikaten, büyük bir ibretle seyrediyorum, izliyorum. Bakın, bir
birimize karşı tahammülümüz yok. Neredeyse birbirimizi yumruklama, birbirimizi tokatlama 
noktasına getireceğiz meseleyi. Oysa ki, toplumun hoşgörüye ihtiyacı vardır, toplumun demok
rasiye ihtiyacı vardır, toplumun anlayışa ihtiyacı vardır. 

Toplumumuz, Anadolu mozayiği, elbette ki değişik mozayiktir ki, Kürdü de var, Türkü 
de var. Alevîsi de var, Sünnîsi de var. Hıristiyanı da var, Musevisi de var. Zerdüştü de var. Yezi-
dîsi de var... Sayabildiğiniz kadar sayınız. Bu, geniş bir mozayiktir. Biz, birbirimizi anlaya-
mazsak, Türk Kürdü boğarsa, Kürt Türkü boğarsa, Sünnî Alevîyi yaşatmazsa, ona yaşam hakkı 
tanımazsa, "ben ateistim, ben tanrı tanımıyorum" diyen insanları günah keçisi durumuna ge
tirirsek, demokrasiden bahsedebilir miyiz?.. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Demokrasi dine küfretmek demek değildir. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Demokrasi dine küfretmek demek değildir; dine karşı 

saygılı olmak gerekir, Islamiyete karşı saygılı olmak gerekir, Alevîliğe karşı saygılı olmak gere
kir, Hıristiyanlığa karşı saygılı olmak gerekir, Zerdüştlüge karşı saygılı olmak gerekir... 

AHMET DERİN (Kütahya)—Alkışlarız... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Çağın gereği budur, çağdaş olmanın gereği budur 

ve demokrat olmanın gereği budur. Bu Mecliste demokrat olmayan insanların yeri olmasın ar
tık, yoz kafalı insanların yeri olmasın artık. Değerli milletvekilleri, artık birbirimizi anlamaya 
çalışalım. 

36 yazar, sanatçı; kaleminden başka, fırçasından başka, sazından başka, enstrümanından 
başka hiçbir silahı olmayan, hiçbir insanı incitmeyen, karıncayı bile ezmeyen 36 insan öldürül
dü. Bu, Türkiye'nin ayıbıdır. İnsan haklarının, Türkiye açısından yurt içinde ve yurt dışında 
tartışıldığı bir dönemde, 36 insanın öldürülmesini... 

BAŞKAN — Sayın Demir, affedersiniz; Türkiye, bu günden, bu mekândan, bu olaydan 
ibaret olmadığı için, ayıp ve üzücü olan olay, Türkiye'in ayıbı değildir. Türkiye'de, ayıpladığımız... 

MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, bu, Türkiye'nin ayıbıdır... 
BAŞKAN — Türkiye'de, ayıpladığımız, üzüldüğümüz, reddettiğimiz, sorumlularının, suç

lularının, hukuk açısından, icabına, müstahakına çarptırılmasını istediğimiz, beklediğimiz bir 
olaydır; ama, Türkiye ayıplı bir ülke değildir! (ANAP, DYP, RP ve MHP sıralarından alkışlar) 
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Devam buyurun efendim. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Türkiye, ayıp

lardan kurtulmak zorundadır; Türkiye, çağı yakalamak durumundadır; Türkiye, hoşgörüyü, 
demokrasiyi yerleştirmek durumundadır; Türkiye, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak kabul 
etmek zorundadır. Evet, ben söylüyorum, bu, hepimiz için bir ayıptır. 36 sanatçı, seçkin insan 
katledilmiştir; hem de dağda değil, gece karanlığında değil, güpegündüz, Türkiye'nin en bü
yük şehirlerinden biri olan Sivas'ın göbeğinde, devlet yetkililerinin, kolluk kuvvetlerinin, as
kerlerin gözlerine bakıla bakıla katledilmiştir. Siz, şimdi nasıl, "Türkiye'de insan hakları var
dır, demokrasi vardır" diyeceksiniz; bunu Türk insanına, dünya kamuoyuna nasıl izah ede
ceksiniz, nasıl söyleyeceksiniz? Sayın Başkanım, demek istediğim buydu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim Sivas meselesine... Sivas'ta yaratılmaya çalışılan bir 
Alevî-Sünnî çatışmasıdır; meseleyi çarpıtmayalım. Alevî-Sünnî çatışması bugün başlamadı ki, 
tarih boyunca süregelmiştir. 

Pir Sultan Abdal'ı, Sivas meydanlarında halka taşlattırarak, darağacında astıran Hızır Pa
şalar değil midir? Hızır Paşalar değil midir?! 

BAHADDİN ELÇt (Bayburt) — Kaşımayın, kaşımayın!.. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Yok canım, sende! 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Binlerce, onbinlerce Alevî vatandaşı sağ sağ, diri diri 

kuyulara doldurup öldüren Kuyucu Murat Paşaların lakabının nedeni nedir, biliyor musunuz, 
o "kuyucu" lakabını nereden almıştır?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Şimdi var mı onlar? Şimdi onun sırası mı?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Doğru konuş, doğru! 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hoşgörülü olalım, birbirimize 

karşı saygılı olalım. 
Refah Partili arkadaşlarım, siz bu dinin temsilcisi değilsiniz, siz Islamiyetin temsilcisi de

ğilsiniz; siz bir İslam partisi değilsiniz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yahu, niye tahrik ediyorsunuz?! 

"MUZAFFER DEMİR (Devamla) —. Laik bir devlette yaşıyoruz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu tahrike ne lüzum var?! 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Kardeşim, müdahale etmeyin o zaman, lütfen saygılı 

olun. Sayın Asiltürk, saygılı olun lütfen. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O zaman, bu tahrike ne lüzum var? 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ben kimseyi tahrik etmiyorum beyefendi, ben kim

seyi tahrik etmiyorum. Ben tahrik etmiyorum Sayın Başkan, tahrik etmiyorum kimseyi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Dörtyüz sene evvelki olaydan bahsetmenin ne lü

zumu var? 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada kimseyi suçlamıyorum. 

Kimseyi suçlamak amacıyla buraya çıkmadım; ben içimden geçenleri, duygularımı size izah 
etmeye çalışıyorum. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Provoke ediyorsun. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Bu memleketin bir insanı olarak, bu memleketi se

ven, sizden daha çok seven bir insan olarak duygularımı izah etmeye çalışıyorum. Tahrik etmi
yorum sizi; tahrik etmeye niyetim yok. 

BAŞKAN — Efendim, hatibi dinleyelim lütfen. 
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MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Gocunmayın: Yaranız var, gocunuyorsunuz sizler. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) ~ Yahu, ne yararı var? Sen, şimdi, dörtyüz sene ev

velki olayı niye anlatıyorsun? O olayı biz yapmadık, bu Meclis de yapmadı? Sivas'ta şimdi 
Kuyucu Murat mı var?.. 

MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Beyefendi, bu olay, örgütlü bir olay, planlı bir olay. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Doğru. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Bu olayda provokasyon vardır. (RP sıralarından, 

"doğru" sesleri) , 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Doğru... İşte onları söyle... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hatibi lütfen sükûnetle dinleyelim. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Bu olayda örgütlenme vardır. Bir hafta öncesinden, 

yurtlardan öğrenciler taşınmıştır... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Onu söyle. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — ... belirli yerlere yerleştirilmiştir. 
Sivas Belediye Başkanının, acaba Sivas yurdundaki öğrencilerle ilişkileri nelerdir? (RP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen sakin olalım. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Çıkıp topluluk karşısında, "sayın Müslümanlar, ga

zanız mübarek olsun." demiştir. Neye, kime karşı gaza, kime karşı gaza yapıyorsun?! 
Değerli arkadaşlarım, insanlar cayır çayır yakılırken 5 bin tane asker vardır tugayda. 5 

bin osker sırtını adliye sarayına dayamış, elindeki, kasaturası takılı mavzeriyle, tüfeğiyle, o in
sanların yanmasını seyrediyor, cayır cayır yanmasını! Tugay Komutanı, İlin Valisi, Belediye Baş
kanı, sanki Neron'un Roma'nın yanışını seyrettiği gibi... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ne münasebet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Değerli arkadaşlarım, lütfen... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — O insanların cayır cayır yanışını seyrediyor değerli 

arkadaşlarım. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Kurtaran, Belediye Başkanı; niye iftira ediyorsun 

kardeşim?.. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Araştırılsın, araştırılsın arkadaşlar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ben oradaydım. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ben iddia etmiyorum, böyle yazıyor, basın böyle 

yazıyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kurtaran, Belediye Başkanı, nasıl söylüyorsun? Senin 

gibi onlar da iftira ediyor. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Basın böyle yazıyor, iddialar var, iddialar var. 
BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakika lütfen. 
Sayın Asiltürk ve değerli arkadaşlarım, sözcüleriniz... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Kimi kurtarmış? 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaz. 
Sözcüleriniz, görüşlerini ifade ettiler. Dinleyenler katılır, katılmaz... 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Kışkırtıyor Sayın Başkan. 

-MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ben kışkırtmıyorum beyefendi, kışkırtmıyorum. 
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BAŞKAN — Sükûnet ve sabır esastır. Hiçbir sayın milletvekilinin, kürsüdeki hatibe, âde
ta bir mümeyyiz gibi, "doğrudur", "yanlıştır", "bunu söyle", "bunu söyleme", "sus", "de
vam et" demesi gibi bir usulümüz yok. 

Efendim, her değerli hatip, ister yerinden konuşsun, ister kürsüden; sabır diyor, sevgi di
yor, hoşgörü diyor, birlik diyor, beraberlik diyor; ama, kendi istediğini söylemediler mi de, bu
rayı altüst ediyor. İstirham ederim... 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Arkasından da iftira ediyor; arkasından da hilafı 
hakikat şey söylüyor. 

BAŞKAN,— Hayır... Şimdi, eğri oturacağız, doğru muamele edeceğiz. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, bir Başkana, "Sayın Başkan" diye, vekâleten, emrinize, hiz

metinize soktuğunuz Başkana bile, görev yaparken müdahale ediyorsunuz. Adalet, bu işin bi
raz dışında kalıyor... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Fakat Sayın Başkan, orada, Türk Silahlı Kuvvetleri
ne hakaret etme hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Muhakkak ki... 
ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ama, siz de buna müsaade ediyorsunuz... Bunu, za

bıtlara geçirin. , 

BAŞKAN — Efendim, Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik görevlilerine, Türkiye Cumhu
riyetinin manevî şahsiyetine, en az Yüksek Heyetiniz kadar titizlik gösteren ve bu konuda ge
rekli müdahaleleri, hiçbir şeyi önemsemeden, umursamadan yapmayı görev sayan bir arkada
şınızım. Nitekim, Sayın Demir'e de, "Türkiye ayıplı ülke değildir, Türkiye'nin ayıbıdır' ifade
niz, maksadınızı aşan, kapsam dışı bir ifadedir, bunu lütfen çerçevesine alın" uyarısını da yap
tım. Binaenaleyh, izin verirseniz, Sayın Demir sözlerini tamamlasın ve müdahale etmeden, mil
letimize örnek sükûnetin, hoşgörünün ve sabrın burada olduğunu gösterelim. 

Devam buyurun Sayın Demir. 

MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım, 1992 nevruz gösterilerinde, halay çeken, türkü söyleyen insanların üzeri

ne panzerler sürüldü, kurşunlar yağdırıldı, yüzlerce insan öldürüldü. Nusaybin'de bir köprü
nün üzerinde sıkıştırılan halkın üzerine panzerler sürüldü; kendini köprüden atıp Habur'un 
azgın sularına kapılan yüzlerce insan öldü; onlarca insan, o panzerlerin, o tankların çelik pa
letleri altında ezildi, yok-oldu. 

Şimdi soruyorum size : 8,5 saat süreyle Ankara'dan yardım isteniyor, umut bekleniyor "bizi 
kurtarın" deniyor, SHP Genel Merkezi aranıyor, SHP Genel Başkanıyla konuşuluyor ve "ha
yatımız tehlikede, bizi öldürecekler, yardım gönderin, devlet varlığını göstersin" diyen bu in
sanlara devlet niye yardımcı olmuyor, niye onları kurtarmıyor?.. 

Değerli mipetvekilleri, burada sorumlular vardır. Devlet burada gerekeni yapmamıştır. Dev
let, bu insanların öldürülmesinden katledilmesinden sorumludur. Bundan, Hükümet sorum
ludur, İçişleri Bakanımız sorumludur, Başbakanımız sorumludur, Başbakan Yardımcımız so
rumludur. 

Ben, kişi olarak, Yüce Meclisten şunu talep ediyorum : Bu sorumlular ortaya çıksın, ka
tiller bulunsun. Ben, katillerin tim olduğunu söylemiyorum; ama, orada bir terörist grup, ma
alesef, bu insanları göz göre göre katletmiştir. 
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Bunun için, Meclis araştırması önergesinin lehinde oy kullanılmasını rica ediyor, hepinizi 
en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde gruplar ve imza sahipleri sıfatıyla şahıslar adına ya

pılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayın Bakan, ben, müzakereler esnasında tespit edememiş olabilirim; ama, zatı âlinizin 

somut ve önemli saydığı nokta varsa, lütfen ifade buyurun, ona göre bir değerlendirme yapalım. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRt SAĞLAR (îçel) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, "Pir Sultan Abdal şenliklerinin Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendiği" sözünü 

düzeltmek istiyorum. Bu şenlikler Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenmemiştir. Kültür Ba
kanlığı, bugün ülkemizde 2 bine yakın kültür aktivitesini desteklemekle yükümlüdür ve bugü
ne kadar bunların 250 tanesine katkıda bulunmuştur. Bunlar, maddî katkıdır veya sanat ku
rumlarının katkısıdır. 

Bu yıl Pir Sultan Abdal şenliklerinin dördüncüsü düzenlenirken, 29 Mart tarihinde Kül
tür Bakanlığından katkı istenmiştir ve katkı yapılmıştır. Vilayetçe düzenlenen program, tama
men, Vilayetin yapmış olduğu programdır. Bunda Kültür Bakanlığının katkısı yoktur. Bu prog
rama katılan sanatçıların, konuşmacıların, panelistlerin Kültür Bakanlığı tarafından belirlen
mesi söz konusu değildir. Ben; bunu belirtmek istedim. 

Dikilen "Halk Ozanları Anıtı", Valiliğin, "Türk kültürüne sayısız eserler kazandırmış ozan
lar diyarı Sivasımızda, Valilikçe belirlenecek uygun bir alana 'Halk Ozanları Anıtı' yaptırıl
masının uygun olacağı değerlendirilmektedir" şeklindeki 12 Nisan tarihli Vilayet yazısı çerçe
vesinde, bugüne kadar çeşitli illerde 76 anıt yaptıran Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılmış
tır. Bunu da anlatmak istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Oylamaya geçmeden önce bir maruzatım olacak.. 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — önerge sahibi olarak son konuşan hatip, geçen 

Nevruzda yüzden fazla kişinin kurşunlanarak, gene yüzlerce kişinin bir köprüde sıkıştırılarak, 
güvenlik güçlerinin gözleri önünde öldürüldüğünü ifade ettiler. 

Bizim bu konudaki bilgilerimiz farklıdır. Zamanın Hükümeti, 100 civarında bir ölü oldu
ğu konusunda Meclise bilgi vermiştir. Eğer bu bilgilerimiz doğruysa, doğru bilgiyi Hükümet, 
bu konuşma üzerine tekrar açıklamak zorundadır; doğru değilse, yüzlerce rakamıyla ifade edi
len bir şey, yarın tarihte araştırmacılar ve tutanakları inceleyenler yönünden bir gerçekmiş gibi 
kabul edilebilir. 

Acaba bu konuda Hükümeti beyana davet etme imkânı var mıdır? 
Bu konuyu arz etmek istedim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Esasen, tabiî, Hükümetin yetki ve sorumluluk alanına giren her beyanın karşısında, bir 

açıklama olup olmadığını anlamak için Hükümet sıralarına bakarım, bakıyorum; bütün baş
kan arkadaşlarımız, bakar. Böyle bir talep ve müracaat görmediğim için birşey söylemedim. 
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Şimdi, söz... 
% DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın inönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — İzin ve

rirseniz, Sayın Demir'in açıklaması doğru değildir; Sayın Korkmazcan'ın düzeltmesi yerinde
dir. Yüzlerce kişinin, yüzlerce vatandaşımızın öldürülmesi diye bir şey yoktur. O müessif olay
da ölenlerin sayısı; tabiî her sayı önemlidir... ("Duyamıyoruz" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın İnönü, affedersiniz; arkadaşlarımız "işitemiyoruz" diyorlar; kürsüyü 
teşrif eder misiniz efendim?. Veya biraz yüksek sesle... Yani, arkadaşlarımız işitemediklerini 
söylediler, i. 

Teşekkür ederim, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bana bu konuşma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Hepi
nize saygılar sunuyorum. 

Kürsüde konuşan milletvekillerimiz, şüphesiz, bir fikri anlatmak için zaman zaman bazı 
rakamlar söylüyorlar, bazı olaylar ifade ediyorlar. Bunları kendileri söylüyorlar. Milletvekille-
rimizin söylediği bu sözler tamamen doğrudur diye bir şey yok. Onların yanlışını her zaman 
düzeltme imkânı olmuyor; ama, şimdi fırsat verdiniz... 

Tabiî böyle bir şey yok. Ona bakarsanız, Sayın Demir'in konuşmasında pek çok yanlış 
vardı. "Sivas'taki yangını askerler, güvenlik güçleri seyrettiler, bir şey yapmadılar" gibi bir şey 
söyledi.. 

Böyle bir şey yok. O yangına rağmen, oradaki insanları kurtarmak için güvenlik güçleri 
uğraşmasaydı, bugün o insanlar kurtulmuş olmazlardı. Yangından bazı insanlar kurtulamadı, 
doğru; ama, elbette kurtarmak için uğraşıldı ki, o insanlar kurtarıldı. Yanı söylendiği gibi, as
kerlerin, güvenlik güçlerinin seyrettiği şeklinde bir şey yok. Ama, milletvekillerimiz, kendi his
lerini, kendi tepkilerini ifade için böyle sözler söylüyorlar. 

Bunların doğru olduğu hiçbir şekilde söylenemez. Abartma var, bazen yanılma var. Köp
rüde yüzlerce insan öldü diye bir şey yok, tamamıyla mübalağa. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — 17 kişi... Panzerler ezdi Sayın Başbakan Yardımcı
sı... Sadece köprüde 17 kişi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ba
kın, şimdi 17 kişi diyorsunuz, demin yüzlerce demiştiniz!.. Dolayısıyla, tabiî, bunun hangisi 
doğrudur; tutanağa bakılır, o zamanki kayıtlara bakılır, doğrusu meydana çıkar. Bunun yolu 
vardır. Ben sadece, bana fırsat verdikleri için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Ne güvenlik güçlerimizin ne Silahlı Kuvvetlerimizin, vatandaşlarımıza karşı bir hareketi 
söz konusudur; her zaman yaptıkları, vatandaşlarımızı korumak için uğraşmaktır; Nusaybin'
de de öyle olmuştur. Sivas'ta da öyle olmuştur. Onlar da insandır, her zaman vatandaşlarımızı 
kurtaramamış olabiliyorlar; çünkü, yaşadığımız toplumsal olaylar, bu şiddet olayları çok ya
zık ki, kimsenin kontrol edemediği noktalara varıyor ve güvenlik güçlerinin, oradaki iyi niyetli 
insanların bütün gayretlerine rağmen, sonunda bu üzücü sonuçlar ortaya çıkıyor. 

Önemli olan, işi buraya getirmemek, vatandaşlarımız arasındaki sevgi bağlarını güçlen
dirmek, aralarındaki görüş farklarını -siyasî olur, kültürel olur, dinî olur; her neyse- fikir 
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düzeyinde tutmak, onları, hiçbir şekilde, karşılıklı vurma kırma noktasına getirmemektir; de
mokrasinin yaşama şartı budur, özendiğimiz demokrasilerde böyle olaylar olmuyor mu; olu
yor. Geçmişte daha çok olmuştu; ama, mesele, bu olayları aşmaktır; bu olayların sorumluları
nı arayıp bulmaktır; ama, olayları genelleştirmemektir, "biz her zaman birbirimizle kavga ederiz, 
her fırsatta bunu yaparız" havasına girmemektir ve bu olayların sorumlularını araştırırken de, 
bunların üzerinden, insanlarımız arasındaki bağı kuracak şekilde bir toplumsal uzlaşma hava
sına yeniden dönmek gerekir. 

Tabiî, bunun şartlarından birisi de, milletvekillerimizin, konuşurken, gereksiz abartmala
ra girmemeleridir, ülkemizin temel dayanakları olan güvenlik güçleri, halkımızın sağduyusu, 
yüce din duyguları, siyasî partiler ve bunların aralarındaki birliği koruyacak şekilde davran
malarıdır. 

Bana, bunları söyleme fırsatını verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeleri oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, komisyonun çalışma süresini Yüksek Kurulunuza arz ederken, mu

tadımız, Başkanlık olarak üç ay gibi bir süreyi önermek idi; ancak, şimdi, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Kalemli, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan, Artvin 
Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, Malatya Milletvekili Sayın Metin Emiroğlu, İstanbul 
Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in imzalarını taşıyan ve "konunun özel ve farklı durumunu 
göz önünde tutarak, araştırma komisyonunun, başkanlık divanı seçimini izleyen 15 gün içinde 
çalışmalarını tamamlanmasını ve raporunu Yüce Meclise sunmasını" teklif eden bir önergele
ri vardır. 

Eğer bir mutabakat varsa, görüşmesiz... Ki, grup başkanvekillerinin işaretlerinden, öneri
nin olumlu bulunduğunu anlıyorum ve bu itibarla, Başkanlık olarak, araştırma komisyonu
nun, başkanlık divanı seçimini izleyen 15 gün içerisinde çalışmaları tamamlamasını ve raporu-

c 

nu Yüce Meclise sunmasını öneriyorum : Bunu kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkanım, Komisyonun, Meclis tatildeyken 
de çalışabilmesi için de bir karar lazım sanıyorum... 

BAŞKAN — Tabiî, henüz Meclis tatil kararı almadığı için, bu hususu oylarınıza sunma
dım; ancak, iradeniz ve kararınız üzerine komisyon teşekkül ettiğinde ve o esnada da Meclisin 
tatile girmiş olma durumu belirdiğinde, tabiî ki, komisyon bu talebi ifade edecek ve Meclis 
ona göre kararını alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 7.7.1993 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Hükümetin Olağanüstü Hal Bölgesine yönelik 

politikalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'mm 
yazılı cevabı (7/1294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Orhan Doğan , 
Şırnak 

PKK Lideri öcalan tarafından ilan edilen "tek yanlı süresiz ateşkes" kararı barış konu
sunda önemli bir adım teşkil etmesine rağmen bölgeden aldığımız bilgi ve duyumlara göre de
vam eden arama ve operasyonlar, eylemlilik durumunda olmayan PKK militanlarının imhası, 
tekrar iki taraflı bir çatışma halinin oluşumuna vücut verebilecek niteliktedir. 

1. tlan edilen "süresiz ateşkes" kararına rağmen bölgede aksine yürütülen imha, gözaltı 
ve tutuklamalarla varılmak istenen sonuç tekrar kanlı çatışma ortamının yaratılmasını sağla
maya çalışmak mıdır? 

2. "Süresiz ateşkes" kararıyla süresiz bir barış anlatılmak istenmesine rağmen, bundan 
niye "süresiz savaş" sonucu çıkarılmakta, her an doğabilecek olumsuz sonuçlar düşünülme
mekte midir? 

3. Tek tarafın uyup karşı tarafın ihlal ettiği barışçıl ortamın(!) daha ne kadar devam edeceği 
sanılmaktadır? 

4. Başlayan barışçıl sürecin, kanlı çatışmalarla noktalanması durumunda sorumluluk kime 
yüklenecektir? 

5. Şimdiye kadar demokratikleşmede engel olarak gösterilen PKK'nın yaygın şiddet ha
reketleri 17 Mart'tari bu yana olmadığına göre ateşkese rağmen demokratik adım atmamakta 
ısrar edilmesi PKK'nın propaganda kazanımı olmayacak mıdır? 

6. Ateşkese rağmen barışçıl sürecin demokratik adımlarla güçlendirilmemesi devlet aley
hine sonuçlar yaratmayacak mıdır? 

T . c . ; • " • • . - . • • , 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 5.7.1993 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-169629-7/1294 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: a) TBMM Başkanlığının 27.5.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1294-4815/22237 
sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 15.6.1993 gün ve B.02.0.006/0222 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen, Başbakanı

mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 
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Bölücü terör örgütü liderinin ateşkes ilan ediyorum diye açıklama yapmasından sonra, 
17 Mart 1993 - 23 Haziran 1993 tarihleri arasında Türkiye genelinde örgütün yapmış olduğu 
eylemlere baktığımızda; (135) sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (65) asker, (4) polis, (13) 
Geçici Köy Korucusu şehit olmuş, (137) sivil vatandaşımız, (122) asker, (15) polis, (32) Geçici 
Köy Korucusu yaralanmıştır. 

Olayların akabinde yapılan aramalarda; (861) uzun namlulu silah, (304) tabanca, (251) 
bomba ve (142 330) adet mermi ele geçirilmiştir. Tüm bu verilerden de anlaşılacağı üzere bölü
cü örgütün 17 Mart 1993 tarihinden bu yana çok sayıda kanlı eylemi gerçekleştirdiği görül
mektedir. * 

Devletimiz bu acı tabloya rağmen yine de demokratik bir adım daha atarak "Silahlı çete 
mensubu olmayıp herhangi bir nedenle çete içinde bulunanlardan suç işlemeyenler hakkında 
takibat yapılmayacağına ilişkin 483 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi" 8 Haziran 1993 
gün ve 21601 sayılı Resmî Gazetede yayınlayarak yürürlüğe sokmuştur. 

Bölücü örgüt üyesi teröristlerin hedef ve amaçlarına ulaşmalarını engellemek, ülkemizde 
huzur ve sükunu daimi kılmak için demokratik hukuk devleti anlayışı içerisinde alınması gere
ken etkili ve kalıcı tedbirler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada alınacaktır. 

Arz ederim. 
Mehmet Gazioğlu 

İçişleri Bakanı 

:<si2>: 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖMGÖRÜŞMELER 

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 Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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 bağımsızlığı̂  toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
' bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 

inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 
10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes

pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya" Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER " 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtü- -
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 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

_ _ _ : Q _ 
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25. —Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98.nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
r antikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla-Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

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, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33.— Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/12) 

34. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36.— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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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, 
îçtüzüğün 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 ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) . 

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. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

49. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve Ijukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün , 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) , • . •• 

52. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

53. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

54.— izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş- -
kin önergesi (10/72) 

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, içtüzüğün 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 rnıacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri "uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. — Konya Mılletveki'i Servet Turgut ve J1 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları, ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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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, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1.983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 
tş 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
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — izmir 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 (lû/95) 

69. —• istanbul 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 Safder 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) R 
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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, içtüzüğün 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 Almak 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 uyarınca 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, içtüzüğün 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 araştırması 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 45 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) 

86. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olay
ların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/107) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas İlimizde meydana 
gelen olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarını ve sorumlu
larının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

88. — DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 
günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin or
taya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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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 tli Kâzımkarabekir - Ay
rancı - 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.'Ierin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/286) 

*5.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li 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 aflanna 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) 

*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, Kokarsu 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 Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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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) 

*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 Engin 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. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

*29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinpğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım-
. larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*30. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

*31. *- Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline 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. — istanbul 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. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 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) 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit işletmeleri A.Ş. 'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

*39. — istanbul MilletvekilûEngin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

40. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

41. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GtMA 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'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*45. — istanbul 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'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk 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 içişleri 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

56. — istanbul 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 İhracât 
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 İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan 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 uygulamalanna 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 tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

74. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân 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 (6/468) 

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
ması^ 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) 

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 İl 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

86. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım YücelenMn, 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. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İl
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 Deriıi'in, Kütahya İlinin 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 İstanbul 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 İskân 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. — İzmir 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 "tnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir 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, Üsküp'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 ve 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, IÇ Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

121. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

1 6 •• . : 
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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. — tstanbul 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. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

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. — tstanbul 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 Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

134. — tstanbul 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, tstanbul 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 tnceöz'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 tncöz'ün, Amasya tline 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 B̂ ölge 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, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

147. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı İhalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

148. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân 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 Tarjm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

154. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

156. —Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, 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) 

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 yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

161. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

162. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

163. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

164. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

165. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

166. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

167. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

168. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, 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 soru 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) 



S Ö Z L Ü S O R U L A R 

178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, istanbul'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 ibrahim 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, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir 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 borçlarım 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 istanbul'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. — istanbul 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tmam 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-
Iı 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, tmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 
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213. —- istanbul 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 Seyfi 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, 1. 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 programlarına 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 ncı 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. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

232. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

233. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

234. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, tstanbul ve Ankara'da-
ki'metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

235. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

236. — tstanbul 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. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marütlu'nun, 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 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

239. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin hazır
ladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

240. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen'eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

, 242. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

243. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

244. — tstanbul 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) 

245. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (1) 

246. — 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) 

247. — 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) 
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248. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

249. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

250. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

252. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

253. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

254. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

255. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek ihtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

256. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

259. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

260. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

261. — 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) 

262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

265. — 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) 
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266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya iline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

267. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

268. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

269. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

270. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

271. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

272. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

273. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

274. — 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) 

275. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

276. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

277. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

278. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

279. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

280. — istanbul 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) 

281. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted
bir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

282. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

283. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

284. — 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) 
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285. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

287. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî, Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru* 
önergesi (6/669) 

293. — 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) 

294. — 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) 

295. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

296. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (İ) 

297. —-Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçıifien ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçrrıen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

299; — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

301. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 
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302. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından, sözlü soru önergesi (6/677) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/679) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

307. — 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) 

308. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'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) 

309. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

310. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

311. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

312. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) J ' 

313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) ' 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) ' : 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü sorti önergesi (6/692) 

319. — 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) 

320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 
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321. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

322. — 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) ' 

323. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

324. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

325. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

326. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

327. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu ili esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

328. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

1 329. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan depreminde zarara uğ
rayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

331.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

333. — istanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

334. _ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

335. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

336. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

339. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe ilçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

340. — 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) 
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341. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvansi
yon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/843) (1) 

342. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

344. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

345. — 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) 

346. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

347. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

348. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

349. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'le-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

350. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

351. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

353. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

354. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

356. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarindan kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/751) 

357. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan ya
tırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/845) (1) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

359. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 
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360. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nürhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

361. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755)-

362. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

363. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
Iayancerit ilçelerinin bazı ihtiyaçlanna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

364. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tünden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

365. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tünde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) 

366. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kalıramanmaraş İline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

367. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

368. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş tline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

369. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

370. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

371. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ntn, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

372. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

373. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

374. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

' 375. — İstanbul 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) 

376. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'dan 
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) 
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377. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede-Bolu arasındaki otoyola iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

378. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

379. — İstanbul Milletvekili İsmail 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) 

380. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

381. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar yaptı
ğı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

382. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

383. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankaşı'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

384. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

385. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

386. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
nin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

387. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

388. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşirme çahşmalanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

389. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

390. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı büyükşehir belediyelerinin yan 
kuruluşları ve hissedarı oldukları şirketlerde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

391. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, An
talya ve Konya belediyelerinin iç borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/850) (1) 

392. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir 
büyükşehir belediyelerinin ya da belediyelere ait kuruluşların ortak olduğu kuruluşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) (1) 

393. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 
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394. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

395. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, doktor atama kur'alarında hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

396. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, Artvin ilinde bazı köylerin belde, 
beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

397. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

398. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VlP salonlarından yararlananlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

399. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına iliş-
, kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

400. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 
telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

401. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 
kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/806) 

402. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

403. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) 

404. — 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) 

405. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, vekil olarak görev yapan sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

406. — 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) 

407. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli-Pertek-Ardıç Kö
yünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/827) 

408. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993" günü 35 kişinin ölümü 
ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

409. — 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) 

410. — 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) 

411. — 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) 

32 
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412..— 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) 

413. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, nüfusu kalmadığı halde tüzel kişili
ği devam eden köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

414. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 28 Mayıs 1993 tarihli günlük bir gazete
de yer alan "Sınavla Stajyer Muayene Memuru alınacaktır" başlıklı habere ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 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) j(S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi ; 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (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 Köyişleri 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 HakkındaKanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, 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 İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 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) (Dağıtma 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 Müftüoglu 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 L6. — 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 içişleri 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 tarifli.: 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) 

X 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 : 26.1t1993) 

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) (DağUma 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, İmâr, 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 İçin 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) (Dağıtma 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, İmar, 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 : 8.3.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara- t 
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, İmar, 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 tçel 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) 
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51. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 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 Bağımslz Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

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 İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 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 Eklenınesi 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) 

38 
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62. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ıri, 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, 9.5.1969Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

64. — thraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

65. —Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal tşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

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 İlişkin 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'İlişkin 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 Daçeve 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 KemalettinGöktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

71. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

72. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) ; 

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) 
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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 Altmkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

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 İcra ve 
tflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve tflas 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 tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

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 istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık? İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 5.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmâr ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

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 tçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5J1.1992) 

90. — tçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve tçişleri 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 içişleri 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. — tzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun tzmir ilinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve içişleri 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 illerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 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 Alınak'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 : 26.11.1992) 

98. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı tmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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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 : 8.1.1993) 

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 tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

42 
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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 îki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 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 tşler 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 tşler 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 % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

116. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
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 tmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 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 tlişkin 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 tşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

120. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — iki il 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 tsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai öz-. 
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına tlişkin 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 içişleri 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 Anayasınm 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 Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna tlişkin 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'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifîve 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 Tesrii, 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, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) - '. • rr 

130 — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) ' n 

131. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 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 Taşınımınm ve Bertarafının Kontrolüne 
ilişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tanhı : 
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) 

44 
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135. — Samsun Milletvekili Ilyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun T.eklifi 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 ilişkin 
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) (Damıtma 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 T.C. 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 thale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmâr 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 Inceleme-
Jerde 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 ye 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) 

150. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1993), 

151. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında.Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/538) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

X 152. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

46J 


