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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

Sayfa 

6 
8 

10 
10,60 

. ıo 
1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, son zamanlarda hububat fi

yatlarındaki artışa ilişidn gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin cevabı . . . . . . 10:13 

2.—Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller-in, emekli, dul ve ye- ( 

timlerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması • 13:14 
3. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, yurt dışında çalı

şan işçilerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını araştırmakla görevli Komis
yonun yurt dışında yaptığı çalışmalara ilişkin gündem dışı konuşması 15:16 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 16,22,60 
1. — İtalya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in 

dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Çiloğ-
lu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1168) 16:17 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1169) 17 

3. -—Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1170) 17:18 
4. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'ın, Bayındırlık, İmar, Ulaştır

ma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/216) 18 
5. — On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay daha uzatılma

sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1171) 22:57,60: 
74,127:132 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 18,20 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayin
ler yaptığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/27) 18:19 

2. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akar
su Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum ki
şilerin gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırma amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 20:21 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de mey
dana gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın, ölümü ile sonuçlanan olaylarla il
gili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/149) 21:22 

D) ÇEŞİTLİİŞLER 19 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Almanya Federal Cumhuriyeti Branden-

burg Eyaleti Meclis Başkanı Dr. Herbert Knoblıch Başkanlığındaki Parlamento 
Heyetine Başkan tarafından "Hoş geldiniz" denilmesi 19:20 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 57 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gö-

kalp'in kendisine sataşması nedeniyle konuşması 57:58 
2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Sakarya Milletvekili Nev

zat Ercan'ın kendisine ve partisine sataşması nedeniyle konuşması 58:60 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 75 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 75 
1. — Ankara Milletvekili Melih Gökçek'in, EGO ve ASKİ tarafından yapı

lan ihalelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Meriteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1615) 75:76 
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2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında 
yer alan beyanlarına ilişkin s.orusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Murat 
Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/1675) 76:77 

3. — İstanbul. Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı basın organlarında yer 
alan "işte çocuk kasabı" başlıklı haberlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Na-
hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1685) 77:78 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bir özel televizyon şirketinin 
Bosna-Hersek'e yardım amacıyla topladığı paralara ilişkin Başbakandan soru- ' 
su ve Devlet Bakanı Güneş Müftüooğlu'nun yazılı cevabı (7/1708) 79 

5.—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez Karaağaç Köyü 
yerpınar mevkiinde gölet olarak değerlendirilebilecek bir su kaynağına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/1714) 79:80 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, il müdürlüklerinde ça
lışanlarla ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1718) 80:82 

7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, dini grupların çeşitli etkin
liklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1756) 82:83 

8. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Çorum-Ankara Karayolu 
ve Çorum İli ve ilçeleri arasındaki yolların asfaltlanma ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1801) 83:84 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu İlinde karayolları kurumu 
olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbara
cıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1831) 84:85 

10. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, üst düzey görevlerde bulu
nan bazı kişilerin çocuklarının Güneydoğuya asker olarak gönderilmedikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın 
yazılı cevabı (7/1848) 85:87 

11. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Kayseri Sümer Bez Fabrika
sından emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarının ne zaman ödeneceğine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay'ın yazıhcevabı (7/1849) 87:88 

12. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize deniz deşarjlı atık su inşaatı
nın durdurulmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1871) 88:89 

13. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yeni atanan Merkez Banka
sı Başkanı hakkında gazetelerde çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1885) 89:90 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Atatürk Uluslararası Barış ödü
lüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mu
rat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/1889) 90:92 
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15. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Keşan'ın Dörtyol, Enez ve 
Destek Kıtalar kavşaklarının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân. Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1891) 92:94 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Selimiye Köyü 
sınırları içerisinde bulunan bir araziye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1910) 94:95 

17.—İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, F.K.Ö. ile İsrail arasında yürü
tülen temaslar ve imzalanan anlaşma konusunda Dışişleri Bakanlığının sergile
diği tutuma ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı 
cevabı (7/1916) 95:96 

18. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bozüyük çevre yolu yapımı için 
1994 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayrılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1932) 96:97 

19. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Güneydoğuda kaybol
duğu iddia edilen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/1942) 97:98 

20. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur ile ilgili olarak ortaya atılan i 
bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı 
cevabı (7/1946) > 98:102 

21. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Belediyesince imar 
planında yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1948) 102:104 

22. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur tarafından ödenen satış 
primleri ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve, Devlet Bakanı 
Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1950) 104:107 

23. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'da hava kirliliği
ne karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazı
lı cevabı (7/1964) ' ' * • • • 107:108 

24. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 3910 sayılı Kanunun 140 
inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak SSK tarafından yayınlanan tebli
ğin vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1968) 108:111 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu-Korgan İlçesi Tepealan 
Güllü Belediye Başkanı hakkında yapılan şikâyete ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1969) 111 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, SSK emeklilerine ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1975), 112:1131 

27. T-Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur tarafından yapılan çay 
ihracatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1978) 113:116 
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28. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'a bağlı İstanbul, Ankara 
ve Samsun paketleme tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1986) 116:117 

29. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'nin Küçükçayır Köyü Çotak 
Mevkiinde yapılan orman kesimlerinin şehir suyunu kitlettiği iddiasına ilişkin 
corusu ve Orman Bakam Hasan Ekinci *nin yazılı cevabı (7/1987) 117:119 

30. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dihçerler'in, Çamlıdere-latlak 
ICöyünden otoyola giriş ve çıkış yolu yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mri yazılı cevabı (7/2062) 119:120 

31. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Doğanlar 
Köyüne otoyoldan geçit verilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Onur Kumbaraabaşı'nın yazılı cevabı (7/2063) 120:121 

32. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere'deki Bağ-
Kur'lu vatandaşlann sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Mehmet Moğuttay'ın yazılı cevabı (7/2072) 121:122 

33.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesin
de SSK dispanseri veya hastanesi kurulmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/2078) 122:123 

34. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesin
de askeri birlik konuşlandırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Meh
metGölhan'ın yazılı cevabı (7/2093) 123:124 

35. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Emniyet 
Müdürlüğünün araç-gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Men
teşenin yazılı cevabı (7/2112) 124:125 

36. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Peypazan kayma
kamlık makamı aracımn yenilenmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2113) 125:126 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak İki oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Cumhuriyetin 70 inci yılında Türkiye'nin içinde bu

lunduğu siyasî ve sosyal sorunlara, 
Uşak Milletvekili Ural Köklü de, SHP heyeti olarak Diyarbakır'ın Lice İlçesi ile Erzurum'un 

Yavi beldesinde yaptıkları incelemelere, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Başkanlıkça, (10/132) ve (10/123) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının, baş

kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere 
ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Şanlıurfa Milletvekili M. Fevzi Şıhanlıoğlu'nun, Adalet Komisyonundan çekildiğine iliş
kin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

(10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 8.11.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

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

Belediye Kanununa Bir Madde eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Plan ve Bütçe 
(1/376) (S. Sayısı : 82), , 

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

Çorum Milletvekili Cemal Şâhin'in, Türk Kanunu Medenîsinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (2/324) (S. Sayısı : 134), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarı ve Anayasa (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadışının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9,2/536) 
(S. Sayısı : 283) 

Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri (1/420) 
(S. Sayısı : 312), 

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

Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde,Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 7 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 
122), , 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, îmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayı
sı : 116) 

Ödünç Fara Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 

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

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe (1/166, 1/505) (S. Sayısı': 322) ve 

Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, haksız ve keyfi işlemleriyle 
Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması (9/11) 
(S. Sayısı : 337), 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının (1/563) (S. Sayısı : 357) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan 
sonra kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı. 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi (2/754, 2/745) (S. 
Sayısı : 356) 6 ncı maddesine kadar kabul edildi. 

9 kasım 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.01'de son verildi. ' 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
• Konya 
Kâtip Üye 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 
8.11.1093 PAZARTESİ 

Teklifler \ 

1. — Manisa Milletvekili Cengiz Üretmen ve 9 Arkadaşının, Bir ti Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi (2/830) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.10.1993) 

2. —- istanbul Milletvekili Feyzi tşbaran'ın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
3.12.1993 Tarih ve 3955 Sayılı Kanunla Değişik Ek 68 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/831) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1993) 

3. — istanbul Milletvekil Gürhan Çelebican'ın, 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 
30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/283) (Millî Eğitim Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1993) 

4. — Uşak Millevtekili Ender Karagül'ün, Afyon iline Bağlı Dinar ilçesinde Dinar adı 
ile Bir ti, Haydarh adı ile Bir tlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/833), (içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyanlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1993) 

5'. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Bir tlçe Kurulmasına ilişkin Kanun 
Teklifi (2/834) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1993) 

6. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 10 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanununun 38 inci Maddesine Bir Bent 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/835) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1993) 

7. — Aksaray Milletvekili ismet Gür'ün, Veteriner Hekimliği Mesleğinin terasına, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği tşlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/836) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1993) 

8. — Manisa Milletvekili Cengiz Üretmen'in, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/837) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1993) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Memur Sendikaları Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/838) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1993) 

1Q. — Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, 4.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin 'Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/839) (Millî Eği
tim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1993) 

11. — Ankara Milletvekili Mehrtet Kerimoğlu'nun, Bir tlçe Kurulmasına ilişkin Kanun 
Teklifi (2/840) (İçişleri ve Plan ve Biıtçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1993) 

12. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 16 Arkadaşının, Sandıklı'nın ti Olması Hak
kında Kanun Teklifi (2/841) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.11.1993) 

( Mccli s Araştırması önergeleri 
1. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu Köyünde 

güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bâzı masum kişilerin gözaltına alındıktan 
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sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amaayla Anayasının 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 3.11.1993) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meydana gelen ve 
Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak ileri sürülen iddiala
rı araştırma amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1993) 

Gensoru Önergesi 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şe
ner'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı iddiasıyla Sana
yi ve Ticaret Bakam Mehmet Tanır Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 inci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/27) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.11.1993) 



x • ' • . • ' 
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: BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : VJM 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustîsfa Kalemli 
KÂTİP.ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Certgîa: Üretmen (Mnraİsa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN •—Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —« Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, son zamanlarda hububat fiyatlarındaki ar

tışa ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevherinin cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç arkadaşıma gündem dı§ı söz vereceğim. 
Birinci sırada, son zamanlarda, yurt içinde ve yurt dışında hububat fiyatlarındaki artış 

ve Türk çiftçisinin elindeki buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisinin düşük fiyatla atması kargısın-
da,f iyatların yeniden değerlendirilmesi hakkında kişisel görüşlerini açıklamak üzere, Kırşehir , 
Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. , 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılında tüm üreticiler için ilan edilen hububat 

fiyatları, özellikle buğday fiyatları, enflasyonun kat kat altında kalmıştır, Bu bakımdan, 30 
milyon buğday üreticisi oldukça güç şartlar altında hayatlarını devam ettirmektedir. 

Kıymetli milletvekilleri, hepimiz kırsal bölgeden geldik, etrafınıza bakınız; Konya'dan, Ka-
raman'dan, Kırşehir'den, Ankara'dan, Yozgat'tan, Urfa'dan, Edirne'den gelen kıymetli arka
daşlarım; hepimizin seçmeni ve parti tabanı, belli bir bölgeye ve üreticiye dayanıyor. Geldiği
miz o yörenin insanlarına, bize oy veren, bizi Parlamentoya kadar taşıyan o insanlara bizler 
neler verdik? Bunun mücadelesini gerçekten veriyor muyuz? Bu vicdanî sorumluluk İçerisinde 
görevimizi layıkıyla yaptığımıza inanıyor muyuz? 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılında buğday fiyatlarına yaklaşık yüzde 55 oranında bir zam 
yapıldı; ama, gübreye yapılan zam yüzde 100'dür, akaryakıta yapılan zam yüzde 100'dür. 

ŞU anda, dünyada ve Türkiye'de buğday fiyatları almış başını gitmiştir. Ortalama olarak, 
buğdayını 1 800 liradan veren çiftçi, elinden buğdayını çıkardıktan sonra, yani buğday, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bölge müdürlüklerine geçtikten sonra -şu anda almış olduğum bilgilere 
göre- Toprak Mahsulleri Ofisinden buğday almak istese, 3 100 liradan alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, konu gerçekten önemli; Hükümetten gerekli duyarlılığı gösterme
sini rica ediyorum. Çiftçiden 1 800 lira civarında alınan buğday, şu anda Toprak Mahsulleri 
Ofisi bölge müdürlüklerinde 3 100 liradan satılmaktadır. 

— 10 — 
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Buğdayın fiyatı dünya piyasalarında da yükselmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu bün
yesinde de yükselmiştir, iç piyasamızda da yükselmiştir. 

Bu konuyu bundan önceki konuşmalarımda da dile getirdim; 1975, 1978, 1984 ve 1985 
yıllarında, buğdayın içerideki fiyatlarıyla dünya fiyatları çiftçinin elinden çıkan fiyatlarla, Ofisin 
satmış olduğu fiyatları arasında aşırı bir dengesizlik olduğunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Ge
nel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığının Bakanlar Kurulundan çıkaracağı bir kararnameyle, buğ
dayını ucuz fiyatla Toprak Mahsulleri Ofisi bölge müdürlüklerine veren çiftçilere ek bir para 
vermiştir; ama görüyorum ki, Sayın Tarım Bakanı, hem önceki konuşmamda burada yoktu 
ve hem de şimdi burada yok! öyle tahmin ediyorum ki, Tarım Bakanı, 30 milyon kişiye, eme
ğiyle geçinen bu insanlara saygı duymuyor. Bunu üzülerek söylüyorum. 

Hiç olmazsa, gündem dışı konuşmalarımızda, Sayın Tarım Bakanının burada bulunması
nı, konuşmalarımıza cevap vermesini isterdim; bizim de bunları gerekli yerlere ulaştırmamız
dan fayda temin edileceğine inanıyordum; ama, her nedense, önemli konularda, ne Sayın Baş
bakan burada bulunuyor ne de ilgili Çakanlar burada bulunuyor! 

Arkadaşlarım, bu anlayış, Parlamentoyu dışlamaktır, milletvekillerini hiçe saymaktır, köy
lüyü hiçe saymaktır, emeğiyle geçinen insanları hiçe saymaktır. 

Türk Milleti, Türk çiftçisi, iki sene önce yapılan genel seçimlerde, iktidar olan partiyi bu
radan aldı, buraya verdi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) -— 30 milyon insanın oyunu alan Hükümet ve diğer par

tiler, lütfen gerekli duyarlılığı gösterelim. O insanlar, bizim insanlarımız. O insanlarımız bu
gün bir ekmeğe muhtaç duruma gelmişlerdir. O insanların -buradan ilan ediyorum- ceplerinde 
bir çay parası dahi yoktur. 

Kilogramı 700 liradan alınan gübrenin, şu anda kilogramı 2 100 liradır; yani tonu 2 mil
yon 100 bin liraya fırlamıştır. Bu insanlar ne yapsın?! Bu insanları daha fazla karamsarlığa, 
umutsuzluğa sokmamak için, Hükümetten rica ediyorum, gerekli düzenlemeyi -bundan önce
ki hükümetler döneminde yapıldığı gibi- yapsın. Eğer, bu işi yapmıyorlarsa, yapacak olanlara 
yerlerini lütfen terk etsinler. , 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, 

buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Coşkun Gökalp'in, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin alım politikası ve hububat alım fiyatlarıyla ilgili gündem dışı görüşmelerine cevap arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşımızın ifade ettiği 1 800 - 1 900 liralık fiyatlar, 
bu fiyatların tespit edildiği tarihte 180 dolara tekabül etmekteydi. Oysa, aynı tarihte dünya pi
yasalarında buğday, 105 - 115 dolar arasında satılmaktaydı. Yani, bütün dünyada 105 dolara, 
110 dolara buğday alınıp satılmaktayken, biz kendi köylümüzün/çiftçimizin alın terinin değer
lendirilmesi amacıyla ve yalnız ekonomik değil, bir sosyal hizmetin de yapıldığı ve yapılması 
gerektiği düşüncesiyle bu fiyatı verdik. 

— 11 — 
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Bu fiyatın altında, muhakkak ki, satılmıştır. Nitekim, geçen seneki 1 200 liralık fiyatın 
altında da mal satılırdı. Ofisin alım merkezlerine getirilen hububatın içinde, taşıdığı yabancı 
maddeye göre, çürümüşlük, pas veya rutubet oranına göre, her zaman olduğu gibi, belli bir 
oran, belli bir barem içerisinde fiyatlardan düşülür. Bu her zaman olay bir şeydir, geçen sene 
de aynı şey yapılmaktaydı. 

Verilen fiyatın enflasyonun altında kaldığı da, yine, değerli arkadaşımızın, olabilir ki, bir 
hesap yanlışlığına dayanmaktadır/Geçen sene baş fiyat olarak verdiğimiz rakam -o zamanki 
Bakan olarak, hepinizle beraber ben de hatırlıyorum ki-1 200 liraydı. 1 200 lira ile 1 800 lirayı 
oranladığınız zaman, artış yüzde 60'tır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yüzde 53... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Yüzde 60'tır. 1 200 bolü 1 

800'ü hesap edin, bakın kaç yapar. 
Değerli arkadaşlarım, bir de, sayın arkadaşımızın söylediği, Ofisin sattığı 3 100 liralık buğ

day, tohumluk buğdaydır. 1 200 liralık veya 1 800 liralık buğday alınır, selektörlenir, elenir, 
ondan, yüzde 20 - 30 nispetinde hasar çıkar, fire çıkar, ondan sonra ilaçlanır, paketlenir ve 
3 100 liraya satılan buğday, o buğdaydır; 3 100 liraya satılan, değirmenlik buğday değildir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)—İlgisi yok, milleti aldatmayın lütfen. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Alman fiyat ile satılan fiyat 

arasında... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — ilgisi yok, kandırmayın milleti. 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, siz konuştunuz, Sayın Bakan da kendi ölçüleri içerisinde ce

vap veriyor; müdahale etmeyin yerinizden. 
Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Siz konuştunuz, cevap ve

receğim... 
3 100 liraya değirmenlik buğday yoktur arkadaşlar. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, böyle bir usulümüz yok; lütfen yerinize oturun efendim! 
Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Başkan, esasen bu kür

süde, defeatla, görüşmelerini, gündem dışı konuşmalarını cevapladığım değerli arkadaşımız
dan başka da, şimdiye kadar hububat politikasından memnun olmayan görmedim. Yani, eğer 
Türk çiftçisinin... 

BAŞKAN— Efendim, o da, onun takdiridir; siz, buyurun, Genel Kurula hitap edin. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bura

dan oraya gitmek, oradan buraya gelmek, tabiî bir şey. Oradaydık, buraya geldik; buradan da 
oraya gideriz; onlar mesele değil. Burada yapamayan, tabiatıyla ki, oraya gider, yapan da bu
raya; gelir. 

Şimdi, meseleyi ondan ayırarak, hububat politikası üzerinde durduğunuz zaman; bugüne 
kadar, çiftçiye 6 trilyon liranın üzerinde bir ödeme yapıldığı görülür. Yani, 6 trilyon liranın 
üzerinde bir ödeme yaparak çiftçimizinden aldığımız hububatı, bugün, dünya pıyasalannda 
azamî 4 trilyon liradan satabiliriz. Bundan da anlaşılıyor ki, sadece alımda, kilo başına, aşağı 
yukarı 600 liralık bir destek yapılmıştır ve yine, burada iddia ediyoruz ki, bu hububat alım 
politikamızdan ve fiyatlarından dolayı, değerli arkadaşımdan başka şikâyetçi olanı görmedik. 

' • • ' ' • • — 1 2 — 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, emekli, dul ve yetimlerin durumu
na ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci olarak» emekli, dul ve yetimlerin durumlarıyla ilgili gündem dışı ko
nuşma yapmak üzere Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın ŞendiUer. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözleri

me, sizleri saygıyla selamlayarak başlıyorum. 
Bugün, kanayan bir yaraya parmak basmak istiyorum. Biraz önce konuşan milletvekili 

arkadaşımın ifadesine ben de aynen katılıyorum. Hangi konuda konuşacaksak, o konuya ilgili 
bakanın bize cevap vermesi lazım. Aslında, konuşmalarımıza cevap bulamayınca buraya çıkıp 
konuşmanın da bir anlamı olmuyor, konuşma ihtiyacını da duymuyoruz; ama, bize gelen mek
tuplardan ve şikâyetlerden milletin gözünün kan revan olduğu anlaşılmaktadır; onun için ko
nuşmak zorundayız, öyle zannediyorum ki, bütün milletvekili arkadaşlarımıza emekli, dul ve 
yetimlerden aynı tepkiler geliyor. 

Bakınız, emekli, dul ve yetimlere, insanlık onuruna yakışan bir hayat tarzını, Hükümetin 
hem SHP kanadı hem de DYP kanadı açık açık vaat etmişlerdi... Elimizde belgeleri var; emek
li olmuş; ama beş altı aydan beri kendisine maaş bağlanmayı bekleyen insanlar var... 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın -burada mı bilemiyorum- mutlak surette 
buraya çıkıp buna cevap vermesi ve konuyu takip etmesi gerekir. 

Benim burada söylemek istediğim konu, bunun ötesindedir. Sayın Başbakanımız Tansu 
ÇSUer'in, ekim seçimlerinden önce, DYP Genel Başkanı Yardımcısıyken "yeni bir Türkiye" di
ye beyanları olmuştu. Buradan Sayın Tansu Çiller'e emekli, dul ve yetimlerin hakkını savun
mak bakımından, şu söylediklerinin hangisini yaptıklarını sormak istiyorum; bu beyanlarını 
6 madde halinde sıralamıştı; 

1. Emeklilerin, yaşamlarını, insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde sürdürebilmeleri için 
ödemeler yeterli düzeye çıkarılacaktır. 

2. Hak sahibi emeklinin ölümü halinde, almakta; olduğu emekli, aylığı, aynen eşine ve 
diğer hak sahiplerine verilecektir. 

3. Emeklilerden yüzde 10 ilaç bedeli alma uygulaması son bulacaktır. 
4. Emeklilerin eşlerine her türlü sağlık araç ve gereci karşılıksız sağlanacaktır. 
5. Emekli maaşlarının ödenmesi için özel bankalara görev verilecektir. 
6. Memur ve işçi emeklilerine ödenen sosyal yardımlaşma ödeneği eşitlenecek, bununla 

ilgili diğer kanunî işlemler yapılacaktır. 

İşte, buna inanan dul ve yetimler Sayın Tansu Çiller'e rey vermişlerdir. Ben, Tansu Çiller'-
den ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan, lütfen, bir zahmet edip, Sosyal Sigortalar 
Hastanesinin önüne gidip durumu görmelerini arzu ediyorum. Gidin, görün, Ankara Dışkapı 
SSK Hastanesinin önünde, Sosyal Güvenlikten faydalanan işçiler mahkûmların bile uğrama
dığı zulme nasıl tabi tutuluyorlar(t) 

Değerli milletvekilleri, emekli, dul ve yetimlerimiz ücret artışları memurlarımız ve diğer 
çalışanlarımızda da olduğu gibi, daha ceplerine bile girmeden yolda ellerinden alınıyor, önü
müzdeki iki aylık döneme birazak zamsız bakacaklarken, hemen, KDV artışlarıyla cebinden 
onu da aldınız. 
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Bakınız, elimizde, diğer emekli, dul ve yetimlerle ilgili derneklerin göndermiş olduğu mek
tuplar da var; ağlıyorlar, sızlıyorlar ve "insanlık onuruna yakışacak hayat tarzını vaat edenler, 
böyle mi hayat tarzı vaat edeceklerdi?" diye bize soruyorlar. Bu bakımdan, bütçenin görüşül
düğü şu dönemde, emekli dul ve yetimlerimizin durumlarının ne olacağı, hangi noktada mese
lelerine çözüm bulunacağı hususunda Hükümetten gayret bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, emekli, dul ve yetimlerimizin istediği, yine Sayın Tansu Çiller Ha
nımefendinin bu beyanatına dayanarak, şudur ki, onu da onlar ekleyip göndermişler, benim 
elimde yoktu; beyanat buradadır: 

"Nasıl yeni bir Türkiye?.. Yeni bir Türkiye işsizliği artırmak, işçiyi sokağa atmak, hakkı
nı gasp etmek, emekli olmuş insanı altı yedi ay bekletmek, eline bir sigorta kartı dahi verme
mek ve önümüzdeki dönem şunun başlayacağını duyuyoruz : Memur emeklilerine de devlet 
tahvili verileceği söyleniyor. Bari hisse senedi verseniz daha iyi olur diye düşünüyoruz!.. Onun 
için, emekliler ne istiyorlar?.. , 

Değerli milletvekilleri, bu belgeyi arkasına koyup, Sivas'tan, Türkiye İşçi Emeklileri Ce
miyetinin gönderdiği bu mektupta aynen şu söyleniyor: 

"Biz, Sayın Başbakanın ifadesini, vermiş olduğu teminatı gönlümüzde yeşerttik ve kendi
lerini iktidar yaptık. O halde, arkada yazdıklarına aynen uymalılar." 

Mektubun devamında, emekli, dul ve yetimlerimiz, adaletli bir emekli aylığı istiyor, ger
çek sosyal güvenlik istiyor, tek gösterge tablosu istiyor, tek aylık bağlama oranı istiyor ve inti
bak istiyor. Bunları nereden istiyor? Sayın Başbakanımızın yeni bir Türkiyesine selam verdiği 
gün yayımladığı beyannameden bunları istiyor. 

Nerede Sosyal Güvenlik Bakanı, nerede sosyaldemokratîar? Neye sahip çıkacaksınız? Al
lah rızası için söylüyorum; gidin, SSK Hastanesinin önüne bir bakın; Anadolu insanı yığılmış 
oraya. Yeşil kart çıkardınız, yeşil karta insanları mahkûm ettiniz; Anadolu'da doktorlar bak
mıyor, herkes Ankara'nın sokaklarında... Bakınız, SSK Hastanesinin önüne gidiniz; taşradaki 
hastaneleriniz çalışmıyor, bütün fakir fukara hastanenin kapısında kürek mahkûmu gibi bekliyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Satıyorlar hastaneleri, satıyorlar. 
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Şendüler. 
OKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, özellikle dul ve yetimlerimi

zin durumlarının düzeltilmesi, emekliliği gelmiş insanlarımızın fazla bekletilmemesi hususla
rında, bunların meselesine bir çözüm bulma hususunda gayretinizi bekliyoruz ve Hükümeti
mizden de cevap bekliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BBP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Şendüler. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hükümet cevap vermedi; işine gelmiyor! 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, Hükümet burada; cevap versin. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir usul yok. Sayın Hükümet, bu konuda ceap vermeyi uygun 

görmediler efendim, öyle bir usul yok. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yani, vatandaşın dertleriyle ilgilenmiyorlar mı? 
BAŞKAN — O da onların takdiri efendim. , 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, oturan bakanlardan biri elini kal

dırmıştı da... 
BAŞKAN — Ben öyle görmedim efendim. 
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3. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
ve vatandaşlarımızın sorunlarını araştırmakla görevli Komisyonun yurt dışında yaptığı çalış
malara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üçüncü sırada, gündem dışı olarak, yurt dışında çalışan işçilerimizin ve va
tandaşlarımızın sorunlarını araştırmakla görevli komisyon olarak yurt dışında yapılan çalış
malarda tespit edilen acil hususlarda Yüce Meclise bilgi arz etmek üzere, Çorum Milletvekili 
Sayın Ateş Amiklioğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Amiklioğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ATEŞ AMİKLİOĞLU (Çorum) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yurt dışında çalışan işçilerimizin ve vatandaşlarımızın 

her türlü idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını araştırmak üzere, hertürlü siyasî 
düşüncenin ve olgunun üstünde kurulan Komisyonumuz, yaklaşık altı aydan beri çalışmaları
nı yurt içinde sürdürmüş, bilahara, vatandaşlarımızın çok yoğun olduğu ülkelerde bir program 
düzenlemiştir. Bu program çerçevesinde, iki haftalık bir program çizgisi içerisinde, değerli Ko
misyon üyesi arkadaşlarımla birlikte, işçilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerler
de, işçilerimizle, işadamlarımızla; öğrencilerimizle, öğrenci velilerimizle ve geniş katılımlı top
lantılarda vatandaşlarımızla görüşme imkânı bulduk. Şüphesiz, bu çalışmaların sonucunu, önce, 
bir ön rapor halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Hükümetimize, bilahara, 
Komisyon çalışmaları tamamlanınca da, yine Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edeceğiz. 

Benim, burada, üzerinde çok acil olarak durmak istediğim ve Yüce Meclise bilgi arzını 
görev bildiğim birkaç konu vardır. Bunları, değerli milletvekillerimizin dikkatine sunmak is
tiyorum, 

Şu anda, yurt dışında, birinci öncelikli mesele, eğitim meselesidir. Bütün vatandaşlarımı
zın üzerinde çok önemle durdukları meslekî eğitim ve uyum konusunun ötesinde, Türkçe dil 
dersi, maalesef bugün için çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu konuda, çarpıcı olması 
bakımından, sadece Almanya'yı arz etmem gerekirse durum şöyle : Mahallî makamlarca tayin 
edilen 2 bin kişi Türkçe dersi vermektedir; ki, bunların büyük bir bölümü, yüzde 80'i, maale
sef, sığınmacı ve mülteci kişilerdir; yani, Almanya'ya iltica etmiş, sığınma hakkı talebinde bu
lunmuş ve yurt içinde değişik terör olaylarına karışmış kişiler, Almanya'da vatandaşlarımıza 
Türkçe dersi vermekle yükümlüdürler. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkçe dersi öğret
meni senelerden beri gönderilememektedir. 

Aynı şekilde, din görevlilerinde de büyük bir sorun vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından, yeterli sayıda din görevlisi gönderilemediği için, özellikle Mısırlı, Tunuslu ve Cezayirli 
sığınmacılar tarafından, çocuklarımıza, evlatlarımıza, şözümona din dersi verilmektedir, Ora
daki işçi çocuklarımız, din dersinden ziyade, bu ülkelerin sığınmacılarının kendi lisanlarını öğ
renmek zorunda kalmakta, böylece, dil, din ve kültür farkı gibi, ana ilkelerden de uzaklaş
maktadırlar. 

Bu itibarla, özellikle Türkçe öğretmeni ve din görevlisi gönderilmesi hususunda, Hükü
metin yetkili mercileri ve kişileri tarafından defalarca söz verilmesine rağmen, en küçük bir 
girişimde dahi bulunulmamıştır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın üzerinde durdukları önemli bir husus da, gerek 2147 ge
rek 3201 sayılı Yasalardan kaynaklanan, emeklilikle ilgili sorunlardır. Her iki yasa arasındaki 
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çelişkiden mütevellit, yurda kesin dönüş şartı aranılmaksızın emekli olma talepleriyle ilgili so
runlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan bir genelgeyle, düzeltileceği 
yerde, aksine, her iki yasa arasında bir çelişki doyurulmuştur; ki, bu da, Yüce Meclis tarafın
dan ele alınması gereken konulardan bir tanesidir. 

Aynı şekilde, TRT-INT yayınlarının* her türlü kültürden yoksun olması; Türk Hava Yolla
rı ücretlerinin son derece pahalı oluşu ve vatandaşlarımızın diğer havayolu şirketlerini tercih 
edişleri; aynı şekilde, son Yugoslavya sorunundan sonra, Macaristan ve Bulgaristan'dan geçiş
lerin güçlüğü, vatandaşlarımızın önde gelen sorunlarındandır. 

Tabiî bu arada, sevindirici ve bizi mutlu eden diğer bir olay da, artık, işadamlarımızın, 
orada bir federasyon ve dernekler şeklinde örgütlenmeleridir; ki, Türkiye'den istedikleri tek 
şey de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin ve toparlayın. 
MUSTAFA ATEŞ AMtKLtOĞLU (Devamla) — ... bir moral desteğidir, lobi oluşturma

ları konusunda. Bu konuya da raporumuzda geniş yer vereceğiz. 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin sonunda önemle zikretmek istedi

ğim bir husus var : Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına, sevka fi e, anlayışla ve ilgiyle 
yaklaşacak ilk merci, gayet tabiî ki, bizim, oradaki temsilciliklerimizdir, yani büyükelçilikleri-
mizdir, başkonsoloslüklarımızdır. Bunun çok olumlu örneklerini, etkilerini, Almanya'da, Hol
landa'da, İsviçre'de görmek mümkün; ama, gelin görün ki, vatandaşıyla görüşmeyen, dernek
lerini ziyaret etmeyen; bırakınız ziyareti, temsilcilerini dahi kabul etmeyen büyükelçilerimiz var, 
tıpkı Avusturya Büyükelçimiz gibi... Sorun, işçimizde değil; sorunun kendisi de, çözümü de 
-Viyana örneği- ruhsuz, heyecansız ve duygusuz hariciyecilerimizdedir. Bu konu, raporumuz
la, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilecektir. 

Bu Komisyonun kurulmasından dolayı sizlere ve bana söz verdiği için de Değerli Başkanı
mıza teşekkürlerimi ve Yüce Heyete saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amiklioğlu. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —- İtalya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakam Refaiddin Şahin'in dönüşüne ka

dar, Tarım ve Köy işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1168) 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
FAO 27 nci Genel Kurulu Toplantısına katılmak üzere, 5 Kasım 1993 tarihinde italya'ya 

gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 

Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaraabaşı'nın vekâlet etmesinin uygun-
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1169) -

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 8 Kasım 1993 tarihinde Belçi-
.ka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaraabaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1170) 
BAŞKAN — Bazı Sayın Milletvekillerinin izinli sayılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları, Başkanlık Divanının 4.11.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Vefa Tanır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak, hastalığı nedeniyle 5.10.1993 tarihinden ge
çerli olmak üzere 47 gün 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat, mazereti nedeniyle 27.10.1993 tarihinden geçerli olmak 

üzere 14 gün 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi, hastalığı nedeniyle 16.10,1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 30 gün 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, mazereti nedeniyle 26.10.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 13 gün 
) • . ' 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat, mazereti nedeniyle 3.11.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 16 gün 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, hastalığı nedeniyle 19.10.1993 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün 
BAŞKAN •— Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Karaman Milletvekili Zeki Ünal, hastalığı nedeniyle 16.10.1993 tarihinden geçerli olmak 
üzere 12 gün 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4, — Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'm, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/216) 
BAŞKAN — Komisyondan istifa, önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden istifa 

ediyorum. 
Gereğinin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU GENEL GÖRÜŞME. MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ-
TJRMASI ÖNERGELERİ 

1. —Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve SivasMilletvekili AbdullatlfŞe
ner'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı iddiasıyla Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (H/27) 

BAŞKAN - - Bir gensoru önergesi vardır, önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru Önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında iki seneden bu yana yaptığı kanunsuz, partizanca ve kasıt

lı tayin ve tasarruftan sebebiyle Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkında Anayasanın 
99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Abdüllatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 

Sivas Milletvekili 

Gerekçe : 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına SHP Amasya Milletvekili Sayın Tahir Köse'nin tayininden-

bu yana geçen iki yıllık süre içinde, geriye doğru hiç bir dönemde görülmemiş boyutlarda bir 
kıyım gerçekleştirilmiştir, öyle ki, tek başına 8 yıl iktidarda bulunan ANAP devresinde bile 
yapılmayan bu kadro harekâtı, başlatıldığı hız ile yalnız Bakanlık merkez teşkilatında değil, 
taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarında ve birliklerde devam etmektedir. 

Bu kadrolaşma, yıllarca devlete sadakat ve liyakatla ve büyük bir gayret ile hizmet etmiş 
her kademedeki personeli fevkalade mağdur etmiş ve etmektedir. 

Şu ana kadar hemen hemen bütün genel müdürler, genel müdür muavinleri, daire baş
kanları ile sanayi ve ticaret müdürleri vazifelerinden alınmış; ehliyetine, müktesebine bakılmak
sızın, partizanca ve mezhep ayrımı da titizlikle kullanarak bu tayinler yapılmıştır. Odacı iken 
memuriyete geçirilmeler dahil, bu tayin,nakil ve terfilerde gözetilen bu sübjektif kriterler, baş
langıçta kamufle edilirken, artık alenî olarak kullanılmakta sakınca görülmemektedir. 
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Bakanlık personelinin °7o 60'ı yaklaşık, değiştirilmiş olup, kıyıma uğrayanların sayısı 1 
200'ün üzerindedir. Bakanlık aleyhine idarî mahkemeler ve Danıştay'dan yürütmeyi durdur
ma kararı alanlar, kanuna karşı hile yoluyla bilhassa, ya tekrar tayin edilmekte, genellikle yıl
lardan beri tayin yapılmayan güneydoğu ve doğu illerine gönderilmektedir veya iki ayn onay 
ile, bilhassa il müdürleri, göreve iade edileceği gün, başka bir veya birden fazla illerde geçici 
görev ile tavzif edilmekte, böylece memuriyetten ayrılmaya zorlanmakta ve aileleri perişan edil
mektedir. 

Tayinlerde kesinlikle ideoloji ön plana alınmakta ve maalesef mezhepçilik güdülmekte, 
SHP fikriyatında olsa bile, militan olmayanlar dışlanmaktadır. 

tnsan haklarına aykırı ve hukukî olmayan bu uygulama, eşleri de çalışan ailelerin düzeni
ni altüst etmekte olduğundan, personel, müktesebi ve eski hizmetlerine uymayan başka bir kad
roya nakline çaresiz kalarak razı edilmektedir. 76 il müdürünün yarıdan fazlasının değiştiril
mesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir. 

Sayın Bakan görüntüyü kamufle etmek için fevkalade kurnaz davranmakta, mesela, müs
teşarını değiştirmemekte, ancak, işleri, kendi tayin ettiği 3 yeni müsteşar muavini.eliyle yürüt
meyi tercih etmektedir. 

Sayın Bakan yakınlarına yer bulmak maksadıyla, iş hacmi artmak şöyle dursun, fonksi
yonsuz hale gelen Bakanlığa 5 inci müsteşar muavinliği eklemiş, diğer taraftan yenil genel mü
dürlükler ve daireler ihdas ederek, yönetim kurulu üyeliklerinin sayılarını lüzumsuz şekilde art
tırmıştır. 

Açıktan memur atamaları, Başbakanlık Mart 1993 tamimi ile men edildiği halde, partili
ler veya yandaşlar, birlik kadrolarına veya organize sanayi bölgelerine tayin edilip Bakanlıkta 
çalıştırılmaktadır. 

Parti kongresinden hemen önce alelacele çıkarılan bir onay ile, görev tahsisli lojmanlarda 
oturanları 5 yıl buralardan çıkarılamayacağı hakkında bir güvence getirilmiştir, 

MKEK ve Başbakanlık emrine rağmen, birçok, açıktan atama yapılmış^ liyakat aranmak
sızın görevlendirilen eş dosttan bir kısmı atamadan haberi olmadığı için bu lütfu iade edenleri 
olduğu söylenmektedir. 

, Yönetim kurulu üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı yapılan ata
malar mevcuttur. . | • 

Anlaşma yapılan ülkelere görevlendirilen kişilere, o ülke tarafından masraflarının karşı
lanması gerekirken, MKEK'den harcırah Ödemeleri yapılmaktadır. 

Kırıkkale'de görevli genel müdür ve yardımcıları ve diğer bağlı kuruluşlar genel müdürle
rinin ev ve lojmanları Ankara'da olduğu için, makam arabaları günde en az 350 km gidip gele
rek kaynak israfı yapılmaktadır. 

Sadece birer misal olarak arz ettiğimiz bu kanunsuz ve keyfî davranışlar, işbu gensoruyu 
zorunlu kılmıştır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gensoru önergesinin görüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurulun ona

yına sunulacaktır. 
D) ÇEŞİTLİİŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden A lmanya Federal Cumhuriyeti Brandenburg Eyaleti Mec

lis Başkanı Dr. Herbert Knobhch Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkan tarafından "Hoş 
geldiniz" denilmesi 
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BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak ülke
mizde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Brandenburg Eyaleti Meclis Başkanı Doktor Her-
bert Kroblıch ve beraberindeki parlamento heyeti, şu anda Meclisimizi ziyaret etmektedirler; 
kendilerine, Yüce Heteyiniz adına, hoş geldiniz derim. (Alkışlar) 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu Köyünde 
güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin gözaltına alındıktan 
sonra öldürüldüğü iddialarım araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/148) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

27.10.1993 günü akşam saatlerinde PKK gerillaları tarafından, Şırnak İlinin Cizre İlçesi
ne bağlı Akarsu Köyündeki karakola yönelik olarak yapılan saldırıda, köylülerden aldığımız 
bilgilere göre 3 asker yaşamını yitirmiştir. . 

Akarsu Köylülerinin iddiasına göre; çarşambayı perşembeye bağlayan gecede meydana gelen 
bu olayın hemen arkasında perşembe sabahı, yüzlerce asker ve özel güvenlik güçlerinin katıldı
ğı bir operasyon yapılmış ve bu çerçevede köyün etrafı kuşatılmıştır. Havanın aydınlanmasıyla 
beraber rasgele girilen evlerden, aşağıda ismi yazılı şahıslar gözaltına alınmıştır. 

Hacı Kayasız, Ahmet Sula, Nusret Ergin, Tacettin Mendi, Nevaf Aşılama, Salih Akbaş, 
Ömer Kanık, Aydın Ergin, Ahmet Kanık, Yusuf Bizot, M. Selim Mendi, A. Kerim Ergin, Rıd
van Sula, Selim Akbaş. ' 

Tüm köylülerin tanık olduğu bu olaydan iki gün sonra cumartesi sabahı, Hacı Kayasız 
(18), Ahmet Sula (20), Nusret Ergin (18), Tacettin Mendi (18), köyün hemen dışında taranarak 
öldürülmüş, diğer 10 şahıs ise serbest bırakılmıştır. 

Yukarıdaki iddialardan sonra bilgilerine.başvurduğumuz Cizre halkından birçok şahıstan 
da aldığımız bilgilerin köylülerin iddialarını tamamıyla doğruladığını gördük. 

Gözaltına alınan şahısların "Hep beraber gözaltına alındık, bizi serbest bıraktıktan sonra 
onları öldürdüler" şeklindeki ifadeleri ile "Tüm olayı gördük, önce onları gözaltına aldılar, 
sonra da öldürüp basın-yayın araçlarında terörist diye gösterdiler" iddiaları ve Cizre'den bir
çok şahsın bu yöndeki ifadeleri birleştirilip göz önüne alındığında; bu 4 kişinin ölümünden 
güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu yönündeki iddia büyük bir kuvvet kazanmaktadır. 

Tüm Akarsu köylüleri ile Cizrelilerîn tanık olabileceklerini söyledikleri yukarıdaki iddia
lar çok önemlidir ve bu iddialar, kuşkuya yer vermeyecek kadar ciddîdir. 

Yüzlerce insanın tanık olabileceklerini söyledikleri bir olayın incelenmesi» tüm yönlerinin 
açığa çıkarılıp aydınlatılması olay görgü tanıklarının görüş ve tanıklıklarını dinleyecek bir ko
misyonun kurulması; parlamenter sistemin Parlamentoya yüklemiş olduğu en önemli görevdir. 

Bu sebeple hadisenin aydınlatılması ile sorumlularının açığa çıkarılmasının sağlanması için, 
Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzük hükümlerinin 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla öneririz. 

— 20 — 



K&MJM. B : 25 9 . 11 . 1993 O : 1 

Sırrı Sakık • 
Muş 

Leyla Zana 
Diyarbakır 
Ali Yiğit 
Mardin 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Naif Güneş 
Siirt 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meydana gelen ve 
JUğgeneralBahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak ileri sürülen iddiala
rı araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

22 Ekim 1993 günü saat 09.00 sıralarında, Diyarbakır'ın Lice İlçesinde meydana gelen 
ve Jandarma Bölge Komutam Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile koruma görevlisi Uzman Çavuş 
Yüksel Bayar'ın ölümleriyle boyutlanan olaylar 23-24 Ekim 1993 günleri de sürmüştür. 

Bu olaylar sonucunda yapılan resmî tespitler sonucunda; 13 kişinin öldüğü, 34 kişinin ya
ralandığı, 398'i konut, 242'si işyeri, 640 yapının tahrip olduğu açıklandı. 

Olaylardan sonra, yani güvenlik güçlerinin, duruma hâkim olduklarını, hayatın normale 
döndüğünü açıklamalarından sonra, 25 Ekim 1993 günü ilçeye doğru Genel Başkanıyla birlik
te gitmekte olan CHP heyeti ile birlikte bulunan basın mensupları, ilçeye, inandırıcılıktan yok
sun bir bahaneyle, güvenlik gerekçesiyle sokulmamışlardır, İlçe, böylece, siyasî partiler ve bası
na kapalı tutulmuştur. 

DEP heyeti olarak, 26-27 Ekim 1993'te ziyaret ettiğimiz yaralılar ile, Lice İlçesinde anlatı
lanlar ve gördüklerimiz, asla unutulmayacak niteliği bir yana yapılan resmî açıklamalar ile ger
çeklikler arasında çok büyük çelişkiler olduğunu, yalnız bizler değil, başka heyetler de tespit 
etmişlerdir. 

1. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile koruma görevlisi Uzman Çavuş Yüksel Bayar'ın, kaza 
sonucu mu, yoksa, açıklamalarda ısrar edlidiği şekliyle öldürülüp öldürülmediğinin aydınla
tılması; 

2: Bu çerçevede, Lice'deki olayların bir çatışma sonucu mu, yoksa, tek taraflı bir saldırı 
mı olduğunun aydınlatılması; 

3. Olaylardan önce polis ve askerlerin kendi çocuklarını okullardan almış olmalarına kar
şın, diğer öğrencilerin 24 saat okullarda mahsur kalmaları; 
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Selim Sadak 
Şırnak 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Remzi Kartal 
Van 
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4. ölü ya da diri hiç bir gerilla ele geçirilemediğine ve tüm olaylarda sadece bir güvenlik 
görevlisinin hafif yaralanması ile güvenlikle ilgili hiçbir yapıda mermi izinin dahi bulunmama
sının nedenleri; 

5. Halen hastanede bulunanların durumları da göz önüne alınarak, ne tür silahlar kul
lanıldığı; 

6. Gerek ölenlerin gerekse yaralananların ve gerekse maddî zarara uğrayanların zararla
rının karşılanıp karşılanamadığı; 

7. Bu konuda soruşturma açılıp açılmadığı; açıldıysa, sonucun ne olduğu; 
8. Bu tür yöntemlerle Kürt sorunun çözülmesine katkıda bulunulup bulunulmayacağı; 
9. Bu sonuçlara, özelde Lice'de, genelde Kürt sorununda hangi tavırların takınılması ge

rektiği; 
Gibi konularda karanlıkta kalan soruların aydınlatılıp muhtemel benzerlerinin önlenmesi 

ve zararların mümkün olduğu oranda telafisi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğünün 102 
ve 103 üncü maddeleri doğrultusunda Meclis araştırması açılmasını saygıyla dileriz. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Muzaffer Demir 
Muş 

Naif Güneş 
Siirt 

Selim Sadak 
Sımak 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Remzi Kartal 
Van 

Ali Yiğit 
Mardin 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Orhan Doğan 
Şırnak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi (3/1171) ^ 
BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, on ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay 

süre ile uzatılmasına dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29.6.1993 tarihli ve 246 sayılı Kararı uyarınca Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van tilerinde devam et
mekte olan olağanüstü halin, 19.11.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre 
ile uzatılması, Bakanlar Kurulunca 28.10.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Tansu Çiller 
'Başbakan 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu Başbakanlık tezkeresini, İçtüzüğün 73 üncü madde
sine göre görüşmeye açacağım; görüşmenin sonunda da tezkereyi onayınıza sunacağım. 

Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye bu görüşmeler sırasında söz vereceğim. 
Sayın Bakan, içtüzükte açık hüküm bulunmamasına rağmen, bu tür tezkerelerin görüşül

mesinde âdet olduğu üzere, başlangıçta, Hükümet, kısa bir açıklama yapmayı, bazen istemek
tedir. Eğer, böyle bir açıklama yapacaksanız, bu kısa süreyi size vereceğim; yok, eğer bu açık
lamadan sarfınazar edip konuşmanızı yapacaksanız, konuşmanızı başta veya sonda yapacağı
nızı bana söylemenizi istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAH İT MENTEŞE (Aydın) — Kısa bir açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Kısa bir açıklama yapacaksınız. 
Sayın İçişleri Bakanına, kısa bir açıklama yapmak üzere, öncelikle söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Nahit Menteşe. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; ülkemizin ve olağanüstü hal bölgemizin bulunduğu konum itibariyle olağanüstü hal süresi
nin tekrar uzatılmasına,ilişkin Başbakanlığın Yüce Meclis Başkanlığına sunmuş bulunduğu 
2.11.1993 tarih ve 188 sayılı tezkerelerindeki uzatma talebinin haklılığına ilişkin Hükümet gö
rüşünü belirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Hepinizin de bildiği gibi, 15 Ağustos 1984 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kitle 
halinde öldürme eylemleriyle Türkiye ve dünya gündemine girmiş bulunan terör örgütü PKK'nın 
faaliyetlerinin, bugün için önemli bir seviyeye ulaştığı bir gerçektir. 

Olayın başlangıcında gösterilen tepkisizlik, yanlışlıklar, hadiselerin trendinin yükselmesi
ne, yaygınlaşmasına ve kontrol altına alınamamasma neden olmuş, neticede devlet, 14 Tem
muz 1984 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, ilk anda, Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, TUnceli ve Van illerini kapsayacak şekilde Olağanüstü Hal Böl
ge Valiliği ihdas etmiş ve 19 Temmuz 1984 tarihinden itibaren olağanüstü hal rejimi bu illeri
mizde uygulanmaya konmuştur. 

Sonradan olağanüstü hal kapsamına Batman ve Şırnak illeri alınmak suretiyle bu, 10 ile 
yükseltilmiştir; daha sonra da 24 Temmuz 1987'de Adıyaman, Bitlis ve Muş illeri de mücavir 
il statüsüne kavuşturulmuştur. 

Olağanüstü hal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 19 Mart 1993 tarihinden itibaren geçer
li olmak üzere bir kere daha uzatılmış, bu kararla Elazığ ili kapsam dışına çıkarılarak, müca
vir il konumunda bulunan Bitlis olağanüstü hal kapsamına alınmıştır; Elazığ İli ise, 4 Nisan 
1993 tarihli Başbakanlık onayı ile mücavir il konumuna getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, Yüce Meclisten, olağanüstü halin 19 un
cu kez uzatılmasını talep etmektedir. 

Olağanüstü hal uygulamasına ihtiyaç duyulduğu 1987 yılı 19 Temmuzuna gelindiğinde, 
15 Ağustos 1984 yılında başlamış olan PKK terörünün boyutu 1984'te47, 1985'te 127, 1986'da 
129, 1987'de 245 olay seviyesine ulaşmıştır. Bu sayılar, devletin olağanüstü hal rejimini uygula
ma zorunluluğunun başlangıç rakamlarıdır. 

Bu olaylar esnasında 180 asker, 6 polis, 10 geçici korucu şehit edilmiş, 413 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 282 terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. 
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Bu istatistikî sonuçlarla, devletin başlatmış olduğu olağanüstü hal rejiminin 19 uncu kez 
uzatımına ilişkin Hükümet talebinin gündeme geldiği şu anda, dönem sonuçları gözden geçi
rildiğinde, Hükümetin, sürenin uzatımındaki haklı gerekçesi daha iyi anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü halin 18 inci uzatımına ilişkin istatistikî 
sonuçlarını arz etmek istiyorum. , 

Ülkemiz genelinde 19 Temmuz - 8 Kasım 1993 tarihleri arasında olağanüstü hal bölgesin
de ve mücavir illerinde terör nitelikli 2 060 eylem gerçekleşmiştir. Bu eylemlerde 13 polis, 247 
asker, 109 geçici köy korucusu olmak üzere 369 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 635 vatanda
şımız hayatını kaybetmiş; 72 polis, 503 asker ve 174 geçici köy korucusu olmak üzere 749 gü
venlik görevlimizle 762 vatandaşımız da yaralanmıştır. . 

Yine, aynı tarihler arasında, olağanüstü hal bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 864 
ölü, 20 yaralı ve sağ olmak üzere, 2 319 terörist ele geçirilmiş, 74 terörist de örgütten kaçarak 
güvenlik kuvvetlerimize teslim olmuştur. 

Sadece bu sonuçlarla, olağanüstü halin ilan edilmesine ulaşılan üç yıllık dönem içerisin
deki sonuçları mukayese ettiğimizde, hadisenin boyutunu anlatmak, zannediyorum yeterli ola
caktır. 

Devletin şu anda muhatap olduğu tehditin sadece rakamlar bazında dahi ne kadar önemli 
bir seviyede bulunduğunu; bu tehdidin bölgede yaygınlaştırdığı korku, sindirme, yıldırma ve 
göçe zorlama gibi psikolojik ve ekonomik yönden verdiği zararlar da dikkate alındığında, ha
disenin olağan durumda olmadığını, normal hukuk kuralları dönemi içerisinde hadise ile mü
cadelenin imkânsızlıkları ortadadır. 

Bugün için sadece olağanüstü hal bölgesi değerlendirildiğinde PKK terörünün yaygın et
kisi halen mevcuttur. 

Yol güvenliğini sağlamada önemli güçlükler mevcuttur. 
Bölgede faaliyet gösteren siyasî partiler tabela indirme tehdidi ile karşı karşıyadır. 
Basın faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. 
Halen bölgede 4131 okul eğitim yapamaz durumdadır. 
öğretmenler okullarında ve lojmanlarında şimdiye kadar görülmedik bir şekilde tehdide 

maruz kalmış ve öldürülmüşlerdir. 
örgüt, eylemlerini olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik önlemlerini zafiyete uğratabil

mek için kuzeye taşımak suretiyle yaygınlaştırmaya başlamıştır. 
Bugün için ülkemizin kuzeyindeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illeri 

terör hadiseleri bakımından bazı olağanüstü hal illerini geride bırakmış durumdadırlar. 
Bu değerlendirmeler ışığında, bölgede meydana gelen bazı olaylar da iyi irdelendiğinde, 

PKK'nın yeniden başlangıç eylemlerine yöneldiği, yine savunmasız vatandaşlarımızı katletme
ye başladığı, güvenlik unsurlarının karargahları ile devlet binalarına yönelik saldırılarını art
tırdığı, yol kesme eylemleri esnasında "Kürtler bir tarafa Türkler bir tarafa" şeklinde ayırım 
yaparak, Kürt-Türk çatışmasını körüklemeye çalıştığı, en son Erzurum Çat İlçesi Yavi Kasaba
sı ile Pasinler Çiçekli Köyünde gerçekleştirmiş olduğu toplam 38 kişinin ölümüne neden olan 
katliamlar, PKK terörünün yaygınlaştırılma istidadına, yönelik öylemler olarak değerlendiril
mektedir. 

örgüt, bu eylemlerden dış kamuoyunu etkileyebilmek için faaliyet gösterdiği bölgede ku
rallar koyan, yasaklar uygulayan, siyasî parti faaliyetlerini sınırlandıran, basına sansür uygula
yabilen bir güce ulaştığını vurgulamak arzusundadır. 
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Demokratik kuralların bütün ülkede noksansız uygulanması ye takip edilmesi, Hükümet 
olarak üzerinde titizlikle durduğumuz hususlardandır. 

, Ülkenin bîr anayasası mevcuttur ve yürürlüktedir. Bu anayasada, ülkenin yönetim esaslan 
ile birlikte olağan dışı yönetim şekillerinin sınırları belirlenmiştir. Türkiye'nin şu anda bulun
muş olduğu durum, belli bir bölgesinde anayasal haklarım belli oranlarda sınırlandırılarak de
mokratik yapı içerisinde bu sınırlamaların normal düzene dönülünceye kadar devamı da yine 
anayasanın öngördüğü ölçülerde mümkündür. 

Devletten terör ile birlikte siyasî sonuçlara ulaşmak isteyenler karşısında devletin meşru 
savunma hakkı mevcuttur. Meşru savunma hakkını devlet kullanırken uluslararası normlara 
uygun hareket etmek bilincinde olduğunun da farkındadır. . 

Bugün için suç sektörü haline gelmiş PKK terörü ülkenin gündeminden çıkarılıncaya ka
dar devlet, nizam ve intizama dönük tedbirlerin gevşetilmesinden yana değildir. 

Bu kararlılık başka bir rejim anlayışına endesklenmemelidir. Tavizlerle devlet hayatının 
devamlıığı mümkün değildir. Kararlılıklar devlet hayatının devamlılığında esastır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Temmuz 1987 tarihinden başlamak üzere 19 uncu 
kez uzatımı için şu anda huzurunuzda bulunduğumuz olağanüstü hal uygulamasına ilişkin ta
lebimizin haklı gerekçelerini olağanüstü hal dönemi içerisindeki sadece PKK terörünün eylem
lerinin analizini yaparak konuşmama devam etmek istiyorum. 

19 Temmuz 1987 - 31 Aralık İ992 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 4 798 PKK 
eylemi meydana gelmiştir. 

Bu eylemlerde 930 asker,-92 polis, 273 geçici köy korucusu şehit olmuş, 1 299 vatandaşı
mız hayatını kaybetmiştir. PKK terörüne yönelik operasyonlarda 2 265 terörist ölü, 138 terörist 
yaralı, 14 269 militan ve sempatizan da sağ olarak yakalanmış bulunmaktadır. 

1 Ocak ile 8 Kasım 1993 tarihleri arasında, Türkiye genelinde toplam 3 616 PKK eylemi 
meydana gelmiştir. Bu eylemlerde 447 asker, 27 polis, 154 geçici köy korucusu şehit olmuş, 
1 152 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terörüne yönelik operasyonlarda 1 362 terörist 
ölü, 114 terörist yaralı, 6 705 militan ve sempatizan da sağ olarak yakalanmıştır. 

Biliyorsunuz, Erzincan-Erzurum yolu üzerinde Samsa geçidinde, teröristler, devamlı şe
kilde mazlum vatandaşlarımızı Öldürmekteydiler. Burada yedi, sekiz olay meydana gelmişti; 
zavallı vatandaşlarımız, mazlum vatandaşlarımız taranarak öldürülmüştü. 

Güvenlik.güçlerimiz birkaç günden beri burayı tam olarak kontrol altına almışlardır; Samsa 
bugün kontrol altındadır. Geçen gün yine aynı hadiseyi yapmak istemişler, gizlilik içinde hadi
se cereyan etmiş ve burada 4 terörist silahlarıyla birlikte ele geçirilmişlerdir. 

Yine dün, Şırnak-Silopi'de, 5'i bayan olmak üzere, 26 terörist, silahlarıyla birlikte ele ge
çirilmiştir. Yine, Muş'ta 5 terörist silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Yine, Hakkâri'de 6 te
rörist ele geçirilmiş bulunmaktadır. Bunun dışında, dün gece yarısı Elazığ-Çatak yolu mevki-

• / • • ' ' • -

inde, seyahat etmekte olan masum vatandaşlarımız cip içinde taranmış ve 2 vatandaşımız öl
müştür. Derhal güvenlik güçleri arkasından yetişmiş ve 4 teröristi ölü olarak ele geçirmişlerdir 
ve bunların içinde PKK'nın önemli elemanlarının da bulunduğu istihbar edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, olağanüstü halin uygulandığı dönem içerisinde, 1993 
yılı mevcut rakamlarıyla, beş yıla yakın devam eden olağanüstü hal rakamları mukayese edil
diğinde, sayısal artışların mevcudiyeti hemen fark edilmekte, burada güvenlik tedbirlerinin alın
ması zarureti hissedilmektedir. 
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Olaylar artmıştır; fakat, arz ettiğim gibi, devletin mukavemeti güçlendirilmektedir. Der
let, kararlılık içindedir; bu teröristleri ezecektir, yok edecektir. Güvenlik güçlerinin bu.kış dö
nemi içerisinde planladıkları önemli operasyonlar mevcuttur. Bu operasyonlar için ihtiyaç du
yulan hukukî şartlar, olağanüstü hal mevzuatı kapsamındadır. Devlet, böylesine atılım haline 
getirilmiş olduğu bir dönemde, Yüce Meclisten bu sürenin uzatımını geıçekçi bir görüşle talep 
etmektedir. 

Bölücü terör olayları, hiç şüphesiz, sadece olağanüstü hal bölgesiyle sınırlı değildir. 18 
inci dönem olağanüstü hal süre uzatımı içerisinde meydana gelen olayların yüzde 19'u hassas 
illerde meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi, olağanüstü hal rejiminin uygulanmasına neden olan 
olayların yüzde 81.5'i olağanüstü hal ve mücavir iller içerisinde meydana gelmektedir. Bu dö
nemde olağanüstü hal uygulanması, PKK'nın, bölgenin kuzeyine güç kaydırarak olağanüstü 
hal bölgesindeki önlemleri zafiyete uğratma taktiği uygulandığından, olağanüstü hal uygula
ması bu aşamada kaldırıldığı an, örgütün lokal alan içerisindeki hâkimiyetini güçlendirmiş 
oluruz. 

Kaldı ki, örgütün olağanüstü hal uzatımının gündeme geldiği şu günlerde, dış misyonları
mıza ve temsilciliklerimize yönelik saldırılarının arttığı görülmektedir, dış kamuoyunu, her şe
ye rağmen, etkileme arzusunda olduğu görülmektedir. Ülkemize dönük dış baskıları bu eylem
lerle artıracağını ve olağanüstü hal uygulamasına son verdirmeyi demokratik ülkelerin beklen
tisi haline getirebileceğini düşünmektedir. 

Ulusal uzlaşmanın ve mutabakatın böylesine güçlü olduğu bir esnada olağanüstü hal uy
gulamasına devam edilmesinin, PKK terör örgütünün aleyhine olacağını Örgüt de bilmektedir. 
Bu nedenle, halkın korkuya dayalı desteğini sağlamaya dönük gayretlerinin işe yaramadığını, 
yaramayacağını iyi bilmektedir. Devletin böyle bir oyuna gelme niyeti yoktur, gelmesi de mümkün 
değildir. Terör, ülke gündeminden çıkartılıncaya kadar mücadele sürdürülecektir. Bu mücade
lenin ihtiyaç duyduğu her türlü yasal tedbirler devlet tarafından mutlaka uygulanacaktır. Bu 
sorun, artık devletin önemli bir sorunudur, ulusal uzlaşmanın en çok ihtiyaç duyduğu sorun
dur, her türlü siyasî çıkarların üstünde olan bir sorundur. Hükümetin meseleye'bakış tarzı da 
budur. Böyle bir uygulamanın hiçbir hükümet, şartlar yerine gelmeksizin, savunucusu olamaz. 
Teröre taviz verilerek siyaset de yapılamaz değerli arkadaşlarım. 

Bu arada şu hususu belirtmek isterim: Biliyorsunuz, 1973,yılında çıkarılan bir kanun var... 
O zaman PKK yok; ama terörist hareketler var. Bu kanunla, bütün apartmanlarda ve işyerli 
rindeki insanlara kimliklerini bildirme mükellefiyeti getirilmektedir. Bunlar, apartman yöneti- •' 
cisi tarafınadan, işyerinin müdürü tarafından muhtarların onayı alınmak suretiyle ilgili merci
lere verilmektedir. Bu, esasen öteden beri uygulanan bir metottur. 1992*de de ayrıca bir yönet
melik de çıkarılmıştır. Bu yönetmelik gereğince, bazı bölgelerimizde; Erzurum'da, İstanbul'da 
ve diğer yerlerde bu kimlik alma mecburiyeti getirilmiş bulunmaktadır. Bu, kanuna müstenit
tir ve zaman zaman uygulanmaktadır. Esasında, birtakım yanlış propagandalar, yani etnik ça
tıştırmaya götürmek için şurada burada, "canım, şunlar, şunlar şu etnik gruptan, Kürtler sayı
lıyor, şunlar sayılıyor" gibi birtakım dedikodular uydurulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün de aynı hadise; yani Erzurumda çıkarılmak istenen hadi
se de odur. Çiçekli'de hadise olmuş, ondan sonra halkın reaksiyonu, kışkırtıcı birtakım ajan
lar tarafından başka yöne sevk edilmek istenmiştir. Esasen, PKK'nın hedefleri arasında bu vardır; 
Türkiye'yi Türk-Kürt çatışmasına götürmek. 
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Değerli arkadaşlarım, onun için, konunun üzerinde hassasiyetle durmak gerekmektedir. * 
Her zaman söylediğim gibi, herkesin sorumluluğu vardır; yürütmenin, yasamanın, yargının, 
medyanın sorumluğu vardır. Biraz evvel bana sordular, dediler ki, "falan falan ilan var. Bura
da ne diyor? "Türk vatandaşı olmak" diyor. Acaba başkası alınmayacak mı?" 

Değerli arkadaşlarım, ne demek! Milletvekilliğine müracaat ettiğimiz zaman " 1 . Türk va
tandaşı olmak" demiyor mu?.. Burada çeşitli etnik gruptan arkadaşlarımız var; ama bunların 
hepsi Türk vatandaşıdır. Görüyorsunuz ya, salınmak istenen fitneyi, çıkarılmak istenen dedi
koduyu... Maalesef, bunu biraz evvelde müşahede etmiş bulunmaktayım. Bu kürsüde ifade 
ediyorum : Türk Devletinin karşısında etnik grup yok, hepsi de Türk vatandaşıdır, ayırım yok
tur... (DYP sıralarından alkışlar) Ama, mesele başka bir yöne götürülmek istenmektedir. Onun 
için, Türk Milleti bu konuda dikkatli olacaktır. 

Kimlik uygulaması 1973 'ten beri vardır, veriyoruz. 1976 senesinde, o zaman Ulaştırma Ba
kanı olarak ben de imzaladım, verdim, sizler de verdiniz. Demek ki, mesele, şu etnik grubun, 
bu etnik grubun tasnifi değil, teröristi bulmak, yabancıyı orada yakalayabilmektir ve güvenlik 
kuvvetlerinin yaptığı budur, değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu şartlar altında, ülke düzeyinde, kamu güvenliği 
ve esenliğinin devamı için, insan haklarına ve hukuka saygılı kalınarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde var olan anlayış birliğinin paralelinde, siyasî iradenin kararlılığı doğrultusunda, te
rörle mücadelenin sürdürülebilmesi için mevcut olağanüstü hal uygulamasının bir dönem da
ha uzatılması gerekliliğine olan inancımı belirterek, Hükümetin bu teklifini desteklemenizi bek
liyor, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — Şu anda Sayın Başbakan yok, DYP ve SHP'den 

ise sadece 39 kişi var. 
İÇtŞLERÎ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Başbakanımız Meclistedir efendim. 
BAŞKAN .— Buyurun Sayın Bakan. 
HALlT DUMANKAYA (istanbul) — iktidar partilerinden sadece 39 kişi var. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana, İçtüzük hükümleri içerisinde olmamasına rağmen, 

söz verirken de arz ettiğim gibi, konunun önemine binaen ve açıklama yapma ihtiyaçlarını duy
dukları için, kısa bir süreyle sınırlı kalmak şartıyla söz vermiştim. Sayın Bakan bu açıklamala
rını 25 dakika sürdürdüler; ama, yine konunun önemine ve günün ehemmiyetine inandığım 
için konuşmalarını kesmedim. Sayın grupların başkanvekUleri zaman açısından yerlerinden bana 
işaret ettiler, onlara izah etmek üzere bunu söyleme ihtiyacını hissettim; bu bir. 

ikincisi, Sayın Bakan, müsaade ederseniz, konuşmanızın başında olağanüstü hal rejimiy
le ilgili kararnamelerin çıkış tarihi olarak 1984 tarihini kullandınız. Galiba bir tapaj hatası var. 
inceleme konusu değil ama, açıklama olduğu için müdahale ihtiyacını duydum, -Meclisi yan
lış bilgilendirmemek açısından- herhalde 1987 olacaktı. Zaten konuşmanızın sonuna doğru 1987 
olarak düzelttiniz. Zabıtlara yanlış geçmemesi açısından, o 1984'ü de 1987 olarak ben düzel
tiyorum. 

İÇtŞLERt BAKANI NAHtT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, ben burada 1984'ten 
bahsederken, onu terör olaylarının başlangıcı olarak arz ettim. 
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BAŞKAN — Başlangıcını kastettiniz, ama "kararnameler bu tarihte" diye bir cümleniz 
var; onun için düzeltme ihtiyacını duydum. Meclisi yanlış bilgilendirmeyelim diye açıkladım; 
bir kasit yok efendim. Ben sadece bilgilendirme aşamasında olduğu için... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hayır, yanlışlık yok. 1984 tarihini... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce de ifade ettiğim gibi, gruplara ve şahıslara söz vereceğim. 

Hükümet, isterse, tekrar Hükümete de söz vereceğim konuşmaların sonunda. 
Şu ana kadar gruplardan bana gelen müracaat bir tanedir; ANAP Grubu adına SayınHa-

san Korkmazcan müracaat etmiştir. Şahıslar adına da sırasıyla -geçen hafta Meclis kapanırken 
yapılan müracaatları esas alarak sırasıyla diyorum- 1. Sayın Mahmut Alınak, 2. Sayın Remzi 

. Kartal, 3. Sayın Esat Bütün, 4. Sayın Nazmi Çiloğlu. . 
Şimdi ilk sözü, gruplar adına, ANAP Grup Sözcüsü ve Grup Başkanvekili Sayın Hasan 

Korkmazcan'a veriyorum; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Gruplar adına konuşma süresi 20'şer dakika, şahıslar adına ise 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan değerli mil

letvekilleri; bugün, olağanüstü halin 4 ay daha uzatılması istemiyle Yüce Meclise başvuran Hü
kümetin tezkeresi üzerindeki görüşlerimizi ifade edeceğiz. Görüşlerimi arz etmeden önce, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz önemli bir sınavdan geçmektedir. Belki bu sınav, tarih bo
yunca, Türk toplumunun karşı karşıya geldiği en ağır bunalımdan başarıyla çıkıp çıkamayaca
ğının sınavıdır. Tarih boyunca, Türkiye büyük bunalımlar yaşadı. Bir cihan devletinin tarihi, 
zaten bunalmışız gerçekleşemezdi; ama yaşanan bütün bunalımlar, Türkiye'deki millet toplu
luğunun kendi arasındaki bir çatışmayı değil, ülke dışındaki düşmanlarla, bu milletin çatışma
sını ihtiva ediyordu. 

İlk defa Türkiye'ye birtakım dış güçler ve onların içerideki uzantıları, bir millî çatışma 
denemesi yaşatmaya gayret ediyorlar. 

Böylesine önemli bir geçitte, elbette, Türk Devletinin yönetimini üstlenmiş bulunan Hü
kümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, siyasî partilere, güvenlik güçlerine ve milletimizin bütün 
unsurlarına büyük görevler, duyarlılık ve sorumluluk gibi vecibeler düşmektedir. 

Ancak, böylesine önemli bir konuyu, Meclisin, âdeta kapalı bir oturumunda yapıyor ol
mamız büyük eksikliktir. Daha önceki görüşmelerde de ifade ettiğimiz gibi, bugün bu görüş
melerin devlet televizyonunun ekranlarından millete duyurulması gerekirdi. Hele, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde basının susturulduğu,'vatandaşların haber alma özgürlüğünün, kanlı te
rör örgütü tarafından kısıtlandığı bir ortamda, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki müzakere
lerin oraya yansımasına çok büyük önem vermemiz gerekirdi. Halbuki, Sayın Hükümet, bu 
tedbiri düşünmediği gibi, şu anda, İktidar kanatlarından Yüce Meclisin üyesi olarak gelmiş 
arkadaşlarımız da, konuyla ilgili duyarlılıklarını, boş bıraktıkları sıralarla ortaya koymaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, konu açıldığı zaman her yerde ulusal uzlaşmadan 
bahsediyorlar; Sayın Başbakan, bu konuda herkesin sorumlu olduğundan bahsediyorlar, ara 
sıra çok büyük sabırsızlık gösterip, parti liderlerinin neden kapısının önünde beklemediğini 
iddia ederek, onları azarlamayı çalışıyorlar; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, olağanüs
tü halin uzatılması gibi önemli bir konuda görüşmeler yaptığı bir oturumu şereflendirmek ih
tiyacım duymuyorlar! Şimdi gözlerimiz, aceleci Başbakanı arıyor burada. 
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Üç hafta önce "parti liderleri bulunsaydı da hemen görüşme yapsaydık, çok önemli ka
rarlarımıza ışık tutardı" gibi bir iddiayla milletin huzuruna çıkan bir Başbakanın, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bu konudaki görüşlerinin belirleneceği oturuma gelmemesi, televizyon
lardaki bu görüşmelerin vatandaşa aynen yansıtılmasındaki gecikme, buradaki duyarsızlıkla 
eş anlamlıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Başbakanın sözcüsü Yıldırım bey geldil 
' HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, terörün hangi boyutta ol

duğunu hepimiz biliyoruz. Terörün boyutlarıyla ilgili kısa tespitlerimi not ederken, başa, "şu 
anda olağanüstü hal bölgesinde 3 600 okul kapalıdır" diye bir not almıştım. Biraz önce Sayın 
İçişleri Bakanının açıklamalarından öğreniyoruz ki, bu rakam şu anda 4 130 okula yükselmiş
tir. Tfiıni, terör bölgesinde eğitim ve öğretim yapılamamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, bu göre
vini, o bölgede şu anda yürütememektedir. Bu okullardan 700 adedi Cumhuriyet Bayramının 
kutlandığı gün kapatılmıştır. 

Gazeteler 20 ekim tarihinden itibaren bölgede dağıtılamamaktadır. Aslında dağıtım ko
nusunda daha önce birtakım aksamalar olduğu, buna birtakım sınırlamalar getirildiği ifade 
edilmiştir; ama, Türk Milleti, gazetelerin 21 ekimden itibaren bölgeye sokulmadığını, Hükü
met Sözcüsünün Diyarbakır'da yaptığı, devlet televizyonundan da naklen yayınlanan görüş
melerden öğrenmiştir; o günden bu yana da hiçbir değişiklik vuku bulmamıştır. 

Partiler şu anda birçok ilçe ve il itibariyle bölgede görevlerini sürdürememektedirler. Hat
ta, 21 Ekim 1993 günü biz Anavatan Heyeti olarak Diyarbakır'dayken, bir başka binada Hü
kümet Sözcüsü, bölgedeki gazetecilerin görev yapabilecekleri hususunda kamuoyunu ikna et
mek için şov yaparken, aynı yerde, İktidar partilerinden birinin il başkanı kaçırılıyordu!.. O 
kaçırılma olayından sonra da, siyasî parti temsilcilerinin güvenliklerini artına hiçbir tedbir alın
mamıştır. 

960 PKK militanının, şu anda devlette görev yaptığı Başbakan tarafından ifade edilmek
tedir. Bundan daha fazlasını da biz biliyoruz. 

2 milyon göçmen doğmuştur terör olayları dolayısıyla. Bölgede, insanların birçoğu, köy
lerini, kasabalarını terk etmişler, daha güvenli saydıkları birtakım şehirlerin etrafında oluştur
dukları çadırkentlerde veya komşularının, akrabalarının evlerinde sığıntı olarak yaşamaktadırlar. 
Bunun da ötesinde, kış bastırmadan önce güvenli bir yer arama niyetiyle yollara dökülen in
sanlar, bu tedirgin insan grubunu, milyonlarla ifade edilen bir düzeye getirmiştir. 

Bölgeden çıkma imkânını bulabilen bazı insanlar da, batı bölgelerinde, şehirlere, kasaba
lara sığınma gayreti içindedirler. 

Tekel maddelerinin satışı birçok ilçe ve il merkezinde yasaklanmıştır. 
Nakliyenin yasaklanmış olduğunu, dünkü televizyon programlarında da Türk Milleti ye

niden görmüştür. Belli işaretler taşımayan, belli müsaadeler almayan nakil vasıtaları, bölgede 
hareket edememektedir. 

Tren aylardan beri işletilememektedir. 
Birçok yerde adliyeye iş gelmemektedir. 
Su, elektrik ve vergi tahsilatı yapılamamaktadır, buna karşılık PKK'nın haraç aldığı -sadece 

bölgede oturan insanlardan değil, bölge dışında oturan insanlardan da haraç aldığı-, bizzat 
Başbakan tarafından ifade edilmektedir. 
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Köylerden PKK'ya asker toplanmaktadır, militan toplanmaktadır. Daha da ötesi, liseler
den, eğitim çağındaki gençler PKK'ya kazandırılmak üzere toplanıp götürülmektedir. Bunları 
toplayan öğretmenler de, PKK'ya aracılık eden öğretmenler de, hâlâ kendi kadrolarında çalış
maya devam etmektedir. 

Hava kararmadan dükkânlar kepenk indirmektedir. 
Seyahat özgürlüğü bulunmadığı, valilerin genelgelerinden anlaşılmaktadır. 
GAP'ta mayıs ayından beri her türlü yatırım faaliyeti durmuştur. 
Bölgedeki gayrimenkuller teminat olmaktan çıkmıştır. 
Din görevlilerinin çalışmaları da, PKK'nın insafına terk edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bu tabloyu ifade ettikten sonra, Sayın Bakanın biraz önce burada 

ortaya koyduğu gerçekler de, bunu çarpıcı olarak tamamlamaktadır. Sayın İçişleri Bakanı, "Sam-
sa'da şu anda nokta güvenliği sağlanmıştır" diye buyurdular, 

Artık, devletin içişleri Bakanı, güvenliği bulunmayan bölgeleri değil, ancak güvenlik sağ
lanabilen Küçük noktaları sayar hale gelmiştir. 

Şimdi, bütün bu izahatı verdikten sonra ve benim şu ortaya koyduğum tabloyu yalanlaya-
madıktan sonra, Hükümetin yapacağı bir tek şey vardır; istifa edin, bu tabloy tersine çevuecek 
bir çözümü Meclisin bulmasına imkân tanımaktır. Onun dışinda hiçbir çözümün geçerli olma
yacağını, geçen iki yıllık dönem göstermiştir, 

Değerli arkadaşlarım, biz, Sayın Başbakanın sipariş sorularla vakit kaybettiği, Sayın Baş
bakan Yardımcısının birtakım redaksiyonlarla kendini tatmine uğraştığı bir Hükümetle, bu mü
cadelenin yürütülemeycceği gerçeğini bir kere daha ifade etmeyi tarihî bir vazife sayıyoruz. 

Biraz sonra, terörle ilgili olarak bu Hükümetin ne düşündüğünü belgeleyen Sayın Başba
kanın 4 Ekim 1993 tarihli basın toplantısından bazı pasajlar okuyacağım. 

Böyle bir Başbakanın başkanlığındaki bir Hükümetin, olayı daha kavrama noktasında bile 
bocalamakta olduğundan başka söylenecek söz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Karayalçın'ın ve iktidarın SHP kanadının, bugün uzatılması 
istemiyle Meclise gönderilen tezkereyi gönülsüz imzaladıklarını biliyoruz. Zaten, bu gönülsüz 
imzalar yüzünden, Koalisyon ortakları arasındaki çekişmeler yüzünden, bu kürsüde evrak sah
tekârlığının da yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte bir olağanüstü halin uzatılmasıyla 
ilgili bir tezkereye, SHP kanadının imza koymaması sebebiyle, "prensip kararı" adıyla bir tez
kere buraya gönderilmişti... O tezkeredeki sahtekârlık, Meclis Başkanlığı tarafından tespit edil
miştir; rapor halinde önümüzdedir; o raporu arkadaşlarımızın dikkatle izlemelerini öneriyo
rum. Meclis Başkanlığı o günkü tartışmaların sonuçlarını değerlendirmiş ve maalesef, evrakta 
sahtekârlık yapıldığını ortaya çıkarmıştır. Şimdi de, iktidarın bir kanadı, Başkanının ağzıyla, 
olağanüstü hali içine sindiremediğini ifade ediyor; İktidarın diğer kanadı da, ortağının içine 
sindiremediği bir uygulamayla, bugünkü boyutlara ulaşmış bir terörle mücadele usulünü tek
rar tekrar Meclisin önüne getirme konusunda kendisinde bir sorumluluk hissetmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar gruplarını ve İktidarın liderlerini, Türkiye'nin bu önemli 
geçidinde yeniden durum değerlendirmesi yapmaya çağırıyorum. Yani, Sayın Karayalçın, bu
gün altına imza koyduğu bu tezkereye karşı, kendi Grup Başkanının ve kendi milletvekillerinin 
oy vermeyeceklerini iddia ettiği bir yerde, rahat mıdır? Bu kendisine karşı bir güvensizlik ola
rak değerlendirilmeyecek midir?.. Yani, Türkiye'nin, terörle mücadeleden daha önemli bir so
runu mu var ki?! Böyle bir konuda kendi partinizin milletvekilleri sizin görüşlerinize katılmıyor-
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larsa, bunu bir onur sorunu yapmayacak mısınız? (ANAP sıralarından alkışlar) Hangi konu
da yapacaksınız?.. Yani, Meclisin pencerelerinin açılıp açılmamasıyla ilgili olarak vereceğiniz 
bir önergeye, üyeleriniz karşı çıkarsa, ona bir şey diyemeyiz; bir kanun teklifinize üyeleriniz 
karşı çıkarsa, ona da bir şey diyemeyiz; ama, milletimizin evlatlarının öldüğü, ülkenin kan gö
lüne döndüğü bir mücadelenin arkasında siyasî kararlılık var mıdır, yok mudur, onun test edil
diği bir hususta, siz nasıl rahat rahat gelip de, bu Başbakan Yardımcılığı koltuğunu -arkanızda 
grup olmadan- işgal etmeye devam edebilirsiniz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aynı soruyu Sayın Başbakana yöneltmek istiyorum : Burada Koalisyonunuzun ortağı var... 
Koalisyonunuzun ortağı, size, Hükümet programında ifade edildiği gibi, "olağanüstü hal 
kaldırılsın" diyor; Hükümet programında ifade edildiği gibi, "koruculuk sistemi ortadan 
kaldırılsın" diyor; siz buna rağmen, birtakım görüşmelerle ortağınızı ikna ettiğinizi zannedi
yorsunuz! Kim ortağınız? Kabinedeki değişmez SHP'li Bakanlar. Onlar imzalıyorlar; ama bu, 
SHP'yi mi temsil ediyor? Bunun arkasında SHP'nin gücü yok; bunun arkasında, sadece ba
kanların imzası var. Formalite icabı sanki bunu imzalamışlar... 

Değerli arkadaşlarım, vakit çok daraldığı için, Sayın Başbakanın 4 ekim tarihli basın top
lantısında ifade ettiği hususlara da kısaca değinmek istiyorum. Bu belge aslında, bugünkü Hü
kümetin, olağanüstü hal konusunda, terörle mücadele konusunda ne kadar olayların dışında 
olduğunu, olayları kavrayamadığını ortaya koyan bir belgedir. 

Sayın Başbakan, ifade olarak da, ANAP dönemine birtakım tarizlerde bulunuyor; uzlaş
madan bahsediyor; o uzlaşmayı ortaya koyacak her türlü davranışı elinin tersiyle iten bir siyasî 
üslup kullanıyor. 

Bu üslubu yadırgıyoruz; ama, biz, şunu da Yüce Meclisin huzurunda Sayın Başbakandan 
veya onun adına konuşacak bakandan öğrenmek istiyoruz, tutanaklara geçmesi için istiyoruz 
: Sayın Başbakan, bu Hükümetten önceki Hükümette de bakan olarak yer aldı, dört aydan 
beri de Başbakanlık yapıyor. Bu süre içinde, yani 20 Ekim 1991 tarihinden bugüne kadar, te
rörle mücadele konusunda, iktidar grupları veya Hükümet, hangi tedbiri Meclise getirdi, Ana-
vatan'ın katkısını istedi de, biz o katkıyı sağlamadık? Bir tek örnek göstersinler, ondan sonra, 
"muhalefet bize köstek oluyor" gibi birtakım lafları söyleme hakkına sahip olabilirler; ama, 
bunu yapmadıkları takdirde, uzlaşmayı bölen bölücülerin en başında kendileri yer alırlar. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kendi arkalarındaki koalisyon ortaklarının oylarının açığını Anavatan Grubu sağlamıştır. 
Anavatan Grubu, bu yönde, kendi tabanından sürekli tazyik görmektedir, "böylesine kararsız, 
inançsız bir Hükümete niye destek oluyorsunuz?" baskısına, aylardan beri, yıllardan beri gö
ğüs germektedir. Onun karşılığında, yayınladığınız kitaplarda bunun adı "köstek olmak" oluyor! 

- Şimdi, hangi köstekmiş, hangi kösteğin bir tane zinciri varmış; burada söyleyiniz. Bunu, 
namus borcu olarak, söylemeye mecbursunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, terörün boyutunun artmadığı, terörün güçlenmediği iddia edilmek
tedir, Sayın Başbakanın basın toplantısında. 

Biraz önce, Sayın içişleri Bakanı, zaten tekzibi yaptı, benim tekrar o konulara girmeme 
ihtiyaç yok. 

Sayın Başbakan, burada, "bundan sonra metot değişikliği yapıyoruz" diyor, "yeni ted
birler getirdik" diyor; tedbirlerini de "dört ayaklı sacayağı" olarak söylüyor. 
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Ben, dört ayaklı sacayağı görmedim; ev hanımları daha iyi bilirler bunu... Sayın Başbaka
nın bu dört ayaklı sacayağı o kadar önemli ki, 21 ekim tarihinde, bir gazeteye açıklama yapar
ken, ancak ikisini söylüyor, "kalan ikisini şimdi açıklamam mahzurlu olur'1 diyor; geçen gün 
de, basın toplantısında dördünü birden açıklıyor! 

Neymiş bu dört sacayaklı tedbîrler? Birisi, özel güvenlik güçleri, özel timler, harekât vesa
ire gibi, Hanımefendinin karıştırdığı bir güç. Sanki bu bir yenilikmiş, bir mucizevî ilaçmış gibi 
getiriyorlar. Halbuki, herkes biliyor ki, Özel harekât timleri yıllardan beri görev yapmaktadır 
ve ilk olarak da Anavatan İktidarı döneminde 4 200 kişilik bir kadroya bir tek güvenlik gücü 
ilave edilmemiştir. Sayın Başbakan bunu ısıtıp bir yenilik olarak getiriyor; Üstelik, kafaları ka
rıştıracak şekilde, bazen "özel ordu" bazen "özel güç" bazen de "çevik güç" gibi çeşitli sıfat
larla tavsif ediyor. 

ikinci yenilik konusu da, uzlaşma, teşhiste birleşme imiş(!).. 
Sayın Başbakan eğer uzlaş ma arıyorsa, önce kendi iktidar ortaklarıyla uzlaşacak, Cum

hurbaşkanıyla uzlaşacak, Suriye'ye gönderdiği kendi heyetiyle, bürokratla uzlaşacak. 
Sayın Başbakan, onda bile uzlaşma içinde değil. Bir yandan "biz Suriye'ye süre tanıdık, 

süreyi uzatmayacağız" diyor Sayın Başbakan; ama, heyetin başkanı, Başbakanlık Başdanış
manı geliyor, Suriye ile bir süre pazarlığının olmadığını, görüşmelerin devam edeceğini söylü
yor. Bunda bile; yani, kendi yanında çalışan bürokratlarla dahi uzlaşma sağlamış değil... 

Sayın Başbakanın başka bir arzusu da, Meclisi çalıştırmakmış(!).. 
Meclisin çalışması konusunda eğer süratli bir işlem yapılacaksa, Meclise kanun tasarıları 

getirirsiniz, teklifler getirirsiniz. 1 Eylül 1993 tarihinden beri, hangi kanun tasarısını bu Mecli
se getirdiğiniz de, âdeta Meclisi tembellikle itham ediyorsunuz? 

15 günden beri Terörle Mücadele Yasa Tasarısı çıkacak diye kamuoyu bekliyor. Sizin koa
lisyon pazarlıklarınızla bu tasarının Meclis gündemine gelmesi engellendi ve daha dün akşam 
imzaya açıldığını haber aldım. 

Şimdi, insaflı olmak lazım... Meclisi itham ederek kamuoyunun karşısında küçük primler 
yapmaya çalışmanın, devlet ciddiyetiyle bağdaşır tarafı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, KDV artışları sırasında, Sayın Başbakanın ifade ettiği bir beyan, 
maalesef, çok tehlikelidir. Türk kamuoyu, KDV'nin hangi sebeplerle artırıldığını biliyor. KDV, 
bu Hükümetin terörle mücadele konusunda olduğu gibi, ekonomik alanda da başarısızlığının, 
iflasının sonucunda biriken birtakım ihtiyaçları karşılamak üzere artırılmıştır. Bunun başka 
izahı da yoktur. Eğer, KDV'den, fakir fukaranın sofrasındaki bir dilim ekmekten, on tane zey
tinin beş tanesini götürmek suretiyle kitlelere, "terörle mücadele edeceğiz" gibi bir izlenim ve
rilirse, burada çok büyük bir yanlışlık yapılır ve PKK'nın yapmakta olduğu propagandaya destek 
sağlanmış olur. Beceriksizliklerinizi, hiçbir şekilde, terör konusuna fatura etmeye kalkışmayın. 
Madem terör epeyce zayıflatıldı, geriletildi; 1984 yılından beri yapılan mücadelede ihtiyaç ol
mayan yeni kaynaklara niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Kaldı ki, terörle mücadelenin altyapısı da 
tamamıyla kurulmuştur. Siz, ANAP döneminde yapılan yatırımların üzerine hiçbir şey ilave 
etmediniz, buna rağmen kaynak açığınız var. Sizin kaynak açığınız tamamen kendi ekonomik 
politikalarınızın iflası sonucudur. 

Değerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN T- Sayın Korkmazcan, vaktiniz doldu, gerekli uzatmayı da yaptım; mümkünse 

toparlamanızı rica ediyorum. 
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Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; vakit darlığı sebebiyle değinemediğim birçok soru

nun yanı sıra, bir önemli konuya daha değinerek huzurlarınızdan ayrılacağım; o konu da şu
dur : Sayın Başbakan, basın toplantısında diyorlar ki, "1991'de kurulan Hükümet, meseleye 
ciddiyetle eğildi; ancak, bir yıl sonra işler iyiye gidince bir ateşkes oyunu oynandı. Eşkıya ken
di ağzıyla, "bu iş bize yaradı",dediği ateşkese kadar... Bu bir oyun; iyi de oynanıyor... Ateşkes 
istiyor eşkıya. Bunu derken, dünyaya şu mesajı veriyor : 'Ben barıştan yanayım, işte barış isti
yorum, ateşkes istiyorum.' O zamanın Hükümeti, buna peki diyor, bu barış isteğine barış elini 
uzatıyor ve bir tür oyuna geliyor. Çünkü, eşkıya o zaman müthiş biçimde kendini yeniliyor 
ve bunu, eşkıyanın elebaşısının ağzından dinliyoruz biz. Yani, bu gayet somut bir şey; 'hem 
dış kamuoyuna iyi mesaj verdim, hem de örgütlendim' diyor." 

Değerli arkadaşlarım, bu, Sayın Başbakanın içinde bulunduğu hükümetle ilgili bir itirafı
dır. Bunu Yüce Meclisin tutanaklarına geçirttim. 

Şimdi biz soruyoruz : Bu Hükümetin içinde hangi bakan veya bakanlar, ateşkes için elini 
eşkıyaya uzatmıştır? -

Biliyorsunuz, bu ateşkes sürecinin sonunda, 33 erimizi şehit eden Semdin Sakık adındaki 
eşkıyayı imha hareketi de durdurulmuştur. O konudaki soru önergem Meclis zabıtlarında hâlâ 
duruyor. "Ateşkes sürecindeyiz; bunları imha etmeyin" emrini hangi siyaset adamı vermiştir? 
Bu soruların açıklığa kavuşması lazım. 

Barzani ve Talabani'nin kullanıldığını söylüyor. Kullanılan kişilerle ilgili açıklama yapan 
Sayın Başbakan'm, onların pasaportuyla ilgili açıklama da yapması lazım. Şimdi, devlet sırla
rını dünya basını önünde ifade eden ve kendi sorumluluğu içinde kolektif sorumluluğu bulu
nan Hükümetin eşkıya ile ateşkes pazarlığı yaptığını iddia eden bir Başbakan karşısında biz, 
Meclis üyeleri olarak bir soruşturma önergesi vermeye mecburuz. Yüce Meclisin üyelerini, bu 
konuda hazırlayacağımız soruşturma önergesine katılmaya davet ediyorum. Bu, sadece Ana
vatan Partisi Grubunun veya muhalefet gruplarının değil, Mecliste yer alan bütün milletvekil
lerinin tarihî bir görevidir. 

Devlet, yıllardan beri "eşkıya ile pazarlık etmeyeceğim" diye binlerce evladını, binlerce 
güvenlik görevlisini şehit vermiştir. Sizin Hükümetiniz, eşkıyayla gizlice bir pazarlık yapmışsa, 
bu ihanetin sahiplerinin açığa çıkarılması zorunluluğu vardır. Bu konuda soruşturma önergesi 
hazırlayacağız, bütün arkadaşlarımızın da katılmasını talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Hükümette hain yoktur. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hain olup olmadığı, soruşturmayla ortaya çıka

caktır. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Söyleyemezsiniz bunu. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hain olup olmadığı, soruşturmayla ortaya çıka

caktır. Benim verdiğim soru önergesi cevaplanmadıkça ihanet, gaflet, delalet sıfatlarının hiçbi
rinden bu Hükümet kurtulamaz. 

Değerli arkadaşlarım, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından* alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kormazcan. 
Gruplar adına başka müracaat eden yok ise, şahıslara söz vereceğim. 
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ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Var Sayın Başkan, var. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, siz mi istiyorsunuz efendim? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Ural Köklü konuşacaklar. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına, buyurun Sayın Ural Köklü. 
Sayın Kazan, galiba siz de işaret buyurdunuz; bundan sonra size söz vereceğim efendim. 
Buyurun., 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Değerli milletvekilleri, Yüce Meclise 

saygılarımı sunarım. 
Olağanüstü halin bir daha dört aylık uzatılması konusunda Meclisimize getirilmiş olan 

Başbakanlık tezkeresi üzerinde partiler olarak görüşlerimizi açıklamaktayız. Ben de, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin sözcüsü olarak görüşlerimizi açıklamaya çalışacağım. 

Bu konunun gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin başına çökmüş en tehlikeli birkonu oldu
ğunun Meclisimizdeki tüm üyelerin farkına vardığından herhalde kimsenin şüphesi yoktur. Tüm 
Türkiye, yurdumuzun dört bir yanındaki bu yangının söndürülmesi, gerçekten devletimizin her 
yerde bu sorunun üstesinden gelmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinden büyük bir özveri, 
çalışma ve Umut beklemektedir. 

' Değerli dostlarım, sayın milletvekilleri; bu sorunu, korkusuzca, kimse kimseyi suçlama
dan, kimse kendisinin daha bir milliyetçi, daha bir Türkiye Cumhuriyetini seven bir yurttaş, 
bir milletvekili olduğu kaygılarına düşmeden, en doğru, en dürüst şekilde bildiklerimizi açık
lamaktan çekinmeden, bu çatının altında, bu Mecliste tartışmak zorundayız, gerçekleri gör
mek zorundayız; bu, bizim tarihî görevimizdir. Onun için, bu konu Üzerinde, partiler adına 
konuşma yapılırken, hiçbir partinin diğerini suçlayacak durumu yoktur. Bu mesele, bugünün 
meselesi değildir, dünkü mesele de değildir; on yıllık, onbeş yıllık meseledir; ne ektiysek, aşağı 
yukarı onda hepimizin payı vardır. Neticesinde ortaya çıkan yangını, yine, hep beraber söndü
receğiz. • • x .-

İster, doğu ve güneydoğu sorunu diyelim, ister Kürt sorunu diyelim, toplum bilimi rehber
liğinde çözümün demokratik çözüm olduğunu, aklı başında her yurttaş vurgulamaktadır. Te
rör örgütünün taban bulmasına ve yayılmasına elverişli hale gelmiş olan bu bölgemizin koşul
larını, demokratik çözümüretecek tarzda etkileyebilmenin gereklerini, hep beraber tartışıp bul
malıyız. Demokrasiyi başarıya götüren, onun gelişip serpilerek büyümesini sağlayan tek gü
cün, yine o topraklar üzerinde yaşayan insanlar tarafından yaratıldığını unutmayalım. 

Şunu söylemek istiyorum : Demokrasi, hiçbir zaman ithal edilemez, ihraç da edilemez. 
Elbette ki, güneydoğuda yaşayan yurttaşlarımızın sorunu, başta yaşam güvencesi olmak şar
tıyla, insan hakları doğrultusunda çağdaş demokrasinin nimetlerinden yararlanmaktır. Çoğun
luğunu Kürt kökenli yurttaşlarımızın oluşturduğu bu bölgede, diğer etnik kökenli yurttaşları
mız da yaşamaktadır. Sadece güneydoğu ve doğu bölgesinde değil, yurdumuzun bütün yörele
rinde de çeşitli etnik kökenlerden oluşmuş ve birbiriyle kardeş gibi kaynaşmış olan yurttaşları
mız yaşamaktadır; ama, misakı millî sınırları içinde kurmuş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, 70 yıllık tarihî sürecinde, bölgeler arasındaki gelişmişlik dengelerini bir türlü kurama
mıştır. Ortadoğu, Avrupa ve Asya üçgeni arasında yer alan Anadolumuzda yaşayan yurttaşla
rımız, etnik ve kültürel farklarıyla bir mozaiği, kültür ve tarih zenginliğini barındırmaktadır; 
ancak, böyle zenginliklerin bir arada yaşamasının, çağdaş dünyaya ayak uyduracak tarzda, üniter, 
laik, demokrat, eşit, özgür bir hukuk devleti çatısıyla mümkün olabileceğini gören Atatürk 
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ve onun Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kur
muşlardır. Türkiye Cumhuriyetinin ilkeleri, hedefleri belirlenmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, kültürel ve ekonomik kalkınmaya hız verilerek, demokrasi
mizin altyapıları oluşturulmuştur. Nitekim, 1946'dan sonra çok partili siyasal yaşama geçile
bilmiştir. İşte, demokrasi fidanının yeşerip büyüyebilmesi için, asgari bir sanayi ve kültürel ham
leye ihtiyaç vardır. Yurdumuzun dört bir yanında başlatılan bu hamlelerden, daha sonraki za
man içerisinde en az nasibini alan bölgemiz, doğu ve güneydoğu olmuştur. Her on yılda bir 
kesintiye uğratılan genç demokratikleşme sürecimiz içinde, son 12 Eylül.Hükümeti ve onun 
devamı hükümetler döneminde, tüm hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, baskıcı yöntemlerin en 
ağır uygulandığı yöremiz, yine güneydoğu olmuştur. 1980'lerden zamanımıza kadar, sıkıyöne
tim ve olağanüstü hal yasalarıyla yönetilen halkımızın sıkıntısı çok büyük olmuştur. 1980 yı
lında, 6-7 yaşlarında olan çocuklar, bugün 20 yaşlarındadır. 6-7 yıldır okulların kapalı olması, 
açık olanlarında da, nitelik ve nicelik yönünden, eğitimin tam manasıyla verilememesi yüzün
den, 20 yaşlarına yaklaşmış olan bu gençlerimizi, demokratik ve olağan bir yaşamla tanıştıra-
madık. Bu yurttaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı olmanın bir fazilet ol
duğunu kavratacak bir eğitim ve imkân vermemekle, onları dünyadan bihaber yaptık. Başımı
zın belası olan terör örgütünün kendisine çekebileceği yapıda kalmış olan bu gençlerimiz, yarı
nından umutsuz, işsiz, güçsüz, potansiyel suçlu görülmelerden dolayı uğradıkları haksızlıklar 
neticesinde devlete karşı üzgün, küskün ve kızgınlıklarını da ekleyecek olursak, Güneydoğuda 
kök salmış olan ve her geçen gün genişleyen dış destekli terörün sürpriz olmadığranlaşılacaktır. 

Neden dış destekli? Ortadoğuda çıkarları doğrultusunda politikalar yürüten süper devlet
ler ve onların etkinliğinde olan komşularımız, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti isteme
mektedirler. Ortadoğu ve tslam aleminde, laikliği kabul etmiş, lslamiyetle demokrasiyi bağ-
daştırabilmiş, emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşını başarıya ulaştırmış, üniter bir hu
kuk devleti kurabilmiş olan Türkiye Cumhuriyetinin güçlü bir devlet olması, Ortadoğudaki 
ülkelere örnek olması açısından tehlikeli bulunmaktadır; Ortadoğuyu sömüren süperler için 
tehlikeli bulunmaktadır; İslamî bir devlet kurmuş olan tran tarafından tehlikeli bulunmakta
dır, su sorunuyla karşı karşıya kalırım endişesiyle Suriye tarafından tehlikeli bulunmaktadır; 
izlediğimiz dış politika nedeniyle, hiç yoktan, Irak tarafından tehlikeli bulunmaktadır. Bir ko
yup da on alma politikalarının neticesinde neler olduğunu da şu an görüyoruz!.. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sizin İktidarınızı da görüyoruz...- Azerbaycan, Bosna-
Hersek politikalarınızı da görüyoruz... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — ... Kıbrıs konusunda çözüme, güçlü bir Türkiye ile yanaş
mak istemeyen Yunanistan tarafından tehlikeli bulunmaktadır, Azerbaycan sorunundan ve do
ğu bölgelerindeki hesabından dolayı Ermenistan tarafından tehlikeli bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, komşularımızla hiç de iyi değiliz. Ben burada, son zamanlarda gerek bi
zim izlediğimiz, gerekse komşularımızın izlediği dış politikaların haklılığı veya haksızlığına gir
meyeceğim. İlk önce, problemin çözümünün kendi sınırlarımız içerisinde mümkün olması ge
rektiğine, çözmekte gecikiyorsak, hatayı kendimizde aramalıyız anlayışının en doğru yaklaşım 
olacağına inanıyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Çözmekte gecikiyorsunuz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK ((Şanlıurfa) — Hatayı ne zaman anladınız? 
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URAL KÖKLÜ (Devamla) — Devletimiz, burada yaşayan halkımıza hizmetlerini ve de
mokratik açılımlarını zamanında uygulayamamakla kalmamış, 1984'ten bu tarafa gelişen te
rör hareketlerini önemsemeyip, teşhis edememiştir. Sorunu askere havale etmenin dışında hiç
bir ciddî adım atılmamıştır. Hele Körfez Savaşından doğan sıkıntı ve Irak'a konan ambargo 
sonucunda büyüyen ekonomik krizle birlikte, PKK örgütü de yayılmaya başlamıştır. 

ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş) — Kaldırın ambargoyu. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bir taraftan PKK terör örgütünün baskıları, diğer taraftan, 
soruna teşhis koyamayıp, yanlış yaklaşımlarla, sorunun askere havale edilmesi sonucu, yurt
taşların potansiyel suçlu görülüp çeşitli baskı ve haksızlıklara uğraması, vatandaşı iki cami ara
sında kalmış beynamaza çevirmiştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İktidarda biz mi varız! Siz varsınız... Niye çöz
müyorsunuz bu işi?! 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Çözüm getirin. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Arkadaşlar, herkes gelip burada fikrini söyleyecek; hepimiz 

birbirimize saygı duyacağız ve çözümü beraber üreteceğiz. 

Silahlı kuvvetlerimiz düzenli bir orduyla savaşacak şekilde eğitilmiş ve teçhizatlandırıl-
mıştır; suçlu ile suçsuzu ayırt edecek teknikle ve kabiliyetle davranabilmesi mümkün değildir, 
cephe savaşına göre yetiştirilmiştir, dağdaki eşkıyayı, şehirdeki veya ilçedeki eşkıyayı, vatanda
şı acıtmadan yakalaması veya çatışabilmesi mümkün değildir. Hepimizin de gördüğü gibi, ge
rek Lice'de, gerek Şırnak'ta taciz ateşleri ve şehirden gelen ateşler sonunda, askerimiz tüm gü
cüyle şehre yüklenmiştir; her yer tarumar olmuştur, neredeyse taş üstünde taş kalmamıştır. So
nuçta, yine devlet zararı çekecek, hem de yurttaşlarını küstürecektir. 

Bu tür yaklaşımlar neticesinde, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve ulusun
dan ayrı yaşamayı aklından geçirmeyen Güneydoğulu Kürt vatandaşımız, kendisini savunuyor 
izlenimi veren PKK'nın kucağına daha fazla itilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
silahlı güçlerimizi, tez elden bu alandan çekmemizde fayda vardır. Silahlı güçlerimizin, Türki
ye'nin dış güvenliğiyle ilgili olarak görevlendirilmesi, yerine, bir an önce, sivil kolluk kuvvetle
rinin ve timlerin, suçluyu suçsuzu ayırabilecek şekilde eğitilmiş güçler olarak görevlendirilmesi 
daha doğru olacaktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak jandarma güçlerinin kırsal polise dönüştürülmesi yö
nünde projeler üretilmesinde fayda görüyoruz. İçişleri Bakanlığında iç güvenlik müsteşarlığı
nın kurulması yönünde bir organizasyon yapılmasında da fayda görüyoruz. 

Diğer taraftan, memleketimizin her geçen gün artarak altmış yetmiş milyonlara varan nü
fusu karşısında, tüm yurdumuzun her köşesinde uygulanacak tarzda, yerel yönetimlerimizin, 
hem malî hem idarî yönden güçlendirilmesinde ve merkezî otoritenin yükünün azaltılmasında, 
demokrasimizin daha güzelleştirilmesinde ve zengini estirilmesinde, halkımızın dört yıldan dört 
yıla değil de, her gün kendi katılımıyla kendi kendini idare edebilmesinde ve yönetmesinde çok 
büyük yararlar görüyoruz. 
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Kürt sorununa karşı alınması gereken önlemler olarak da, devletimiz, kendi çatısı altında 
bir kardeş gibi yaşamak isteyen Kürt yurttaşlarımızın sevgi ve güvenini kazanmanın gereklerini 
derhal yerine getirmelidir. İnsan haklarının ve çağdaş demokratik hakların güvencesi altında 
kimliğinin tanınması, demokratik olarak Örgütlenebilme, konuşabilme özgürlüğü, kendi kül
türünü geliştirebilme, kendi dilinden kitaplar yazabilme ve eğitim görebilmç, Kürtçe radyo ve 
televizyon yayınlarının uygulanması gibi talepleri olan Kürt halkımızın ihtiyaçlarının karşılan
ması ve normal görülmesi gerekmektedir. 

Biz bu uygulamaları cesaretle yaparsak, PKK'nın, Kürt halkını yanına çekmek için kul
landığı sahte oyuncaklarını elinden almış olacağız. "Sahte oyuncakları" diyorum; çünkü, PKK, 
demokrasi mücadelesi veren bir örgüt değildir. PKK, hiçbir zaman ne istediğini söylemiş değil
dir. l&ptığı eylemin niteliklerine bakacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek ve 
yok etmek amacı doğrultusunda olduğunu gözlemleriz. Savunmasız, kimsesiz sivil vatandaş
lar üzerinde yapmış olduğu katliamlarla bir korku ve panik ortamı yaratmaya, Kürt-Türk, Alevî-
SUnnî çatışmasını çeşitli boyutlarda körüklemeye çalışmaktadır. 

Biz, heyet olarak gittiğimizde de gördük; gerçekten, gerek Lice'de gerekse Erzurum'da uy
gulanmakta olan oyun, vatandaşlarımızı yine, "böl, parçala, yönet" taktiğinden hareket ede
rek, ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışıyla iç savaşı ve iç kavgayı körüklemektedir. Bizler, işte 
bu durum karşısında Parlamento, demokratik güçler, sendikalar ve vatandaşlar olarak bir se
ferberlik haline geçmek zorundayız. Seferberliğin adı "silahlı seferberlik" değildir, dikkatinizi 
çekerim, eğitim seferberliğidir, halkı aydınlatma seferberliğidir. Biz, ancak tartışarak, konuşa
rak, gerçekleri söyleyerek, hiçbir korku ve endişe altında kalmaksızın, dürüst bir şekilde mem
leket sorunlarına sahip çıkarak bunların üstesinden gelineceğine kesinlikle inanıyoruz. 

Turizm bölgelerine yapılan saldırılar devleti çökertmeye yönelmektedir. Dünyada hiçbir 
tedhiş örgütünün tevessül etmediği okul yakma ve öğretmen öldürme eylemlerine yönelmekte
dirler. Bu şekilde, tüm yeni nesli cahil bırakmayı, basına ve partilere yönelen tehdit ve eylemle
riyle Güneydoğu halkım bilgisiz bırakıp tek taraflı iletişim kurmayı amaçlamaktadırlar. Bu 
"iletişim" sözcüğünün Üzerinde, üstüne basa basa durmak istiyorum. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, memleketimin dört bir köşesine, Türkiye Cum
huriyetimin faziletini, ilkelerini, insanlığını, insan haklarını, güzelliğini öğretmek, anlatmak 
zorundayız. Yscai bununla ben, ülkemin dört bir yanına, gerçekten çağdaş eğitimi uygulamak 
zorundayım. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarının -ilk on yılın, onbeş yılın- o çağdaş eği
timini gençlerimize veremedik. Türkiye Cumhuriyetinde, şu anda iki tane olan ve Türkiye Cum
huriyetini bölmeye yönelen tehlike hele hele 12 Eylülden sonra daha da fazlalaştıysa ve bugün
lerde Türkiye'nin kapısını çalıyor ve tehdit ediyorsa, bunların temelinde, o iletişim eksikliği
nin, o eğitim eksikliğinin, o yetişen nesillerimize sahip çıkamama eksikliğinin var olduğunu 
hepimiz kabullenmek zorundayız. Onun için, gerek Güneydoğu bölgemizde olsun gerekse di: 

ğer bölgelerimizde olsun, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz en acil sorun, gerçekten çağdaş, 
insan haklarına dayalı kardeşlik eğitimidir. İnsanlık eğitimidir. Bunu memleketimizin dört bir 
köşesine var gücümüzle yaymak zorundayız. 
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Okullarımız kapatılmış olabilir; ama, devlet hiçbir zaman eşkıyayla pazarlık yapmayacaksa, 
terör örgütüyle pazarlık yapmayacaksa -ki, bundan kimsenin şüphesi yoktur- gerçekten Türki
ye Cumhuriyeti Devleti olarak memleketimizi en müreffeh seviyeye çıkaracaksak, her şeyden 
önce eğitimimize en büyük değeri verip, Güneydoğu bölgemizdeki çocuklarımızın eğitilmesi 
için -gerek yatılı bölge okullarında gerekse il merkezlerinde- onlara sahip çıkmak zorundayız, 
öğretmenine sahip çıkmak zorundayız. Devlet adamı, milletvekili, bakan veya başbakan ola
rak memleketimize sahip çıkmak istiyorsak, eğitimimizin tırnağından dahi vazgeçmemeliyiz; 
ama, bunun yanında şunu da kesinlikle vurgulamak zorundayız : Çağdaş eğitim diyorum Jn-
san haklarına saygı göstermek diyorum; çünkü, artık bunların konuşulmasının, hatta tartışıl
masının aşıldığı bir çağı yaşıyoruz. 

Bugün Güneydoğudaki vatandaşlarımıza radyodan, televizyondan ve basından, "ey be
nim Kürt kökenli vatandaşlarım, PKK terör örgütü seni kandırıyor, PKK yarın kan üzerine 
kurulmuş silahını ve gücünü sana da yöneltecektir" diye anlatmaya çalışsam, nasıl anlataca
ğım? 20 yaşına gelmiş, daha Türkçeyi bilmeyen bu vatandaşımı ben nasıl eğiteceğim, onunla 
nasıl iletişim kuracağım? tşte burada "iletişim" sözcüğüne yeniden dönmek istiyorum : Tele-
vizyonuyla iletişim, radyosuyla iletişim, basınıyla iletişim... 

Bugün Güneydoğu bölgemizde ve Türkiye'nin her yerinde 40 tane kanal var, Güneydoğu
da 20 tane, 30 tane Kürtçe yayın yapan kanal var. Biz, hâlâ kafamızı kuma sokmuşuz, "Kürtçe 
yayın yapalım mı yapmayalım mı?" diye tartışma yapıyoruz! 

Bence, bu tartışmaları aşmanın zamanı gelmiştir. Güneydoğudaki vatandaşımıza sahip çık
mak istiyorsak; onun orada doğmuş olmaktan dolayı bir suçu yoktur, anasının dilini kullan
masından dolayı da bir suçu yoktur, anadili ve kültürü yönünden etkinlik kazandırılmasından 
da suçu yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim; devam edeceksiniz; buyurun. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi ve milletvekille

ri olarak, artık biz bu hoşgörüyü görmek, şapkaları çıkarmak, birbirimize sataşmadan, otu
rup, cesurca dürüstçe, konuların üzerine gidip, bunları halletmek zorundayız. 

Ben sözlerime burada son verirken, olağanüstü halin bir daha, inşallah, bundan sonra 
uzatılma gereği olmayan bir Türkiye'ye kavuşacağımız umuduyla, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Oy verecek misin? Ne oyu vereceksin? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Vereceğim vereceğim, söyledim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köklü, buyurun efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
halen ülkemizin 10 ilinde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin 4 ay süreyle daha uzatılması 
için Başbakanlıktan gelmiş olan tezkere üzerinde Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bermutad, bu kadar önemli bir görüşmede, Başbakanımız gene yoklar. Bir partinin iç iş
lerine karışmak bize düşmez; ama inşallah 20 Kasımda yapılacak Doğru Yol Partisi Kongresin
de, bütçe konuşmalarına cevap verecek bir Başbakan da Meclise gelir ve inşallah o gün Sayın 
Başbakanı görmek şerefine ereriz; öyle bir Başbakan seçerseniz çok isabet edersiniz. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetin 70 inci yılını kutluyoruz; çağdaşlık, kardeşlik, insan 
hakları demeçleri veriyoruz; ama ülkemizde 70 yılın 32 yılını kısmen veya tamamen sıkıyöne
tim ve olağanüstü hal idaresiyle geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. 

Geçici bir yönetim tarzı, bugün âdeta müzminleşmiş olan bir yönetim tarzına dönüştürül
mek isteniyor. 1979'da Güneydoğu bölgesinde ilan edilen sıkıyönetim, 1987'den beri olağanüs
tü haf idaresi olarak sürüp gidiyor..-. 

Bu Yüce Meclise, 1987'den bu yana ANAP tarafından 13 kez, Doğru Yol ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükümeti tarafından da 6 kez olağanüstü hal önergesi getiril
di. Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, 19 kez bu önergeler huzura geldi. 

Her gelişte "dört ay uzatıyoruz" ve her gelişte de "konuyu son kez görüşüyoruz" cümle
leriyle karşı karşıya kalıyoruz; ama çözemiyoruz, çözemeyince tekrar geliyoruz, yeniden yetki 
istiyoruz... ı 

29 Haziran 1993 tarihindeki son olağanüstü halin uzatılması görüşmeleri esnasında, grup 
sözcümüz Sayın Asiltürk, "dört ay sonra gene yetki istemeye geleceksiniz" demişlerdi, Doğru 
Yol Partisi sıralarından Sayın tsmail Köse de "bu son, artık gelmeyeceğiz" ifadesini kullan-
mıştı ve bu ifade de zapta geçmişti; ama görüldüğü gibi, gene bu önerge karşımızda bulunuyor! 

Değerli milletvekilleri, terörün dünü bugünü üzerinde fazla durmayacağım. Ancak, 1984 
yılında Eruh İlçesinde 200-300 kişilik bir PKK'h grubun saldırısıyla başlayan bu toplu terör 
eylemleri, bugün resmî ağızların ifadesiyle 10 bin kişileri bulan bir kıyam haline gelmiştir. 

Bu Mecliste 19 defa tekrar edilen konuşmalarda ve İçişleri Bakanlarımızın sunuşlarında, 
âdeta bir vukuat raporu dinlemekteyiz; olay sayıları, olay çeşitleri, ölenler, yaralananlar, yaka
lanan sanıklar, silahlar, bombalar, mermiler... Ve bu açıklamalarla da olağanüstü hal yetkisi
nin uzatılmasının gerekçeleri vurgulanmaya çalışılmaktadır. 

"Bugün bölgede olağan devlet yok, nerede kaldı olağanüstü devlet var olabilsin" sözü, 
Faili Meçhul Cinayetler Komisyonunun Raporunda, bir cümle halinde yer almış, bulunmakta
dır. Bu terör olayları nedeniyle bölge, terörün makteli, ülke, ölenlerin makberi haline gelmiştir. 

Terör son zamanlarda olağanüstü hal bölgesini taşmaya başlamıştır. Faili meçhul cinayet 
sayıları yüzlerden, ikiyüzlerden, binleri bulmuştur. PKK, vahşi katliamına, öğretmenleri, imam
ları ve masum vatandaşları katmaya devam etmektedir. Yüzlerce otobüs, kamyon, iş makinesi, 
terör örgütleri tarafından yakılmaktadır. Seyahat güvencesi tamamen ortadan kalkmış, nakli
ye dahi, Güneydoğuda ve Doğuda durma noktasına gelmiştir. 

Okullar kapalıdır. Daha bundan dört ay önce bin civarında okulun kapalı olduğundan 
bahsedilirken, bugün Sayın İçişleri Bakanı tarafından 4 131 okulun kapalı olduğu ifade edil
miştir. Hastaneler personelsizdir. Mezra ve köylerden ilçelere, illere ve batıya insan göçü, 
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olanca hızıyla ve sorunlarıyla taşıp gitmektedir, tş hayatı durmuş, işyerleri yarı açık, yarı ka
palıdır. Yatırım yok, teşvik yok, işsizlik kırmızı noktaya gelmiş,ve dayanmıştır. Nitekim, Hü
kümetin Bayındırlık Bakanı, bu bölgede herhangi bir yatırım yapılması mümkün olmadığın-. 
dan dolayı çalışmaların tatil edilme noktasına geldiğini kısa bir zaman önce açıklamıştır. 

İnsanlar bezgindir ve halkımız devletle eşkiya arasında sıkışmış kalmıştır; haklarını unut
muş, sadece canını, hayvanını ve otunu kurtarma savaşını vermeye başlamıştır. Birçok yerde 
korucular, devletin kontrolsüzlüğünden, âdeta eşkiyalaşmaya başlamışlardır. Bu husus dahi, 
biraz önce bahsetmiş olduğum Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonunun Raporun
da, bir ifade olarak yer almıştır. Basına sansür, partilere kapatma eylemleri uygulamaya çalı
şılmıştır. 

Bugünkü durumu itibariyle çerçevelemeye gayret ettiğim bu sorun üzerinde, olaya, İkti
dar ve muhalefet partileri tarafından nasıl bakılıyor, biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, İktidardaki Partilerden Doğru Yol Partisi sözcüsü -ki, şimdi arz 
edeceğim bu görüşler, bundan önceki olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili müzakereler sırasın
da, Sayın Doğru Yol Grup Sözcüsü Başol tarafından ifade edilmişti- Sayın Başol, sözlerinde, 
"sorun, partiyi ve Hükümeti aşan bir sorun; devletin sorunu, milletin sorunu, hatta dünya 
sorunu" ifadesini kullanmıştır ve "terör ortadan kalkmaz; ancak, tesirsiz hale getirilir" ifade--
si zabıtlarda yer almıştır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına konuşan Sayın Şahin de, "terör 
olayı, tek başına Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ya da Hükümetin sorunu değildir devlet so
runu haline gelmiştir "diye bir tespit ve teşhiste bulunmuştur. Esasen, Hükümet Programında 
da, sorunun hepimizin sorunu, devletimizin sorunu olduğu ifadesi yer almıştır. 

Buna karşın, muhalefet partileri, sorunu kimin sorumluluğunda görüyorlar? özellikle biz 
Refah Partisi olarak, sorunun bir ülke sorunu, sorunun bir devlet sorunu olduğunu kabul edi
yoruz; ama, sorumlu olan kimdir? Sorumlu olan, Hükümettir; çünkü,'güvenoyu alan Hükü
mettir, muhalefet değildir. Onun için, sorun başka şey, sorumluluk başka şeydir. (RP sıraların
dan alkışlar) Onun için, bu noktaya temas etmek mecburiyetini duydum. 

Hal böyleyken, güvenoyunu alan, Hükümetken, Sayın Çiller, meşhur Beyaz Kitapının 5 
inci sayfasında, "terörün kökünün kazınması sadece Hükümetin sorunu olamaz; muhalefet 
de sorumludur bundan" diyor. Yani, sorunu, Hükümetin sorunu olmaktan çıkarıyor, sorumlu 
kendisi olduğu halde, sorumluluğu da getiriyor, muhalefetin omuzlarına yüklemeye çalışıyor! 

Tabiî, bu sözler Sayın Çiller'den sadır olunca, hoşgörmek lazım; devleti tanımıyor, devleti 
bilmiyor, zaman zaman böyle büyük hatalar da yapabiliyor... (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Devleti tanıyana bak!.. 
Doğru söylemiş, doğru... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Doğru söylüyor!.. Evet, 
Değerli milletvekilleri, terörle mücadelede dokuz sene içerisinde, kim neler yaptı? Bun

dan önceki olağanüstü halin uzatılması görüşmesinde Anavatan sözcüsü, Anavatan devrinde 
neler yapıldığını tafsilatıyla bu kürsüden bir bir saydı; Olağanüstü Hal Kanunu, Bölge Valiliği, 
Terör Kanunu, Koruculuk, özel Tim, Pişmanlık Kanunu; çıkarıldığını uçakların, helikopterle
rin, zırhlı araçların, gece dürbünlerinin, telsizlerin hep kendi zamanlarında alındığını, getirtil-
diğini ve bu faaliyetlerde kullanıldığını ifade etti.. 
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Bunun üzerinde fazla durmaya gerek görmüyorum; çünkü, şu anda muhalefetteler; şu anda 
bizim karşımızda İktidar var. 

Peki, Doğru Yol Partisi acaba 700 günlük devre içerisinde ne yaptı? Ne yaptığı hususun
da, yine Doğru Yol Partisinin sayın sözcüsü, 29 Haziran tarihli konuşmasında, "bir yandan 
hudut dışı operasyonlar, öte yandan sarp arazide takibatla teröristler sıkıntıya sokulmuştur. 
Ciddî gayretler sonucu, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör örgütü olarak 
tescil ve ilan etmiştir; bu, büyük bir başarıdır" diyor. 

"Önceki Hükümet, olağanüstü halin kalkması için hazırlıkları büyük ölçüde yapmıştır." 
İfade aynen bu... Onlar hazırlık yapmış, yeni gelen Hükümet de olağanüstü hali kaldıracak... 
Bu anlama gelen bir konuşma yapıyor. 

Sayın Çiller beyaz bir sayfa açtı. Sayın Çiller'in açmış olduğu beyaz sayfalarda ve beyaz 
kitaplarda durum nasıl anlatılıyor? Temmuz, ağustos, eylül, üç aylık devre içerisinde terör ko
nusunda neler yapmışlar? 

Evet, Sayın Çiller "Siyasî partileri ziyaret ettik..." diyor; ama; altından ilave ediyor, "bize 
köstek oldular" diyor. 

İnsaf diye bir şey vardır... "Köstek oldular" tarzında bir sözü söylemek için, gerçekten 
insafsız olmak lazım. Akıl istedilerse biz verdik, oy istedilerse ANAP verdi; daha, "köstek 
oldular" diye bir ifade kullanmanın manası var mı? Manasızlığı ortada... 

Yine beyaz kitapta devam ediyor, "Güneydoğu seyahatleriyle devlet ve halk bütünleşmesi 
sağlanmıştır" deniliyor. 

Peki, şimdi konuşurken ne diyor? Şimdi konuşurken de, "Halk milisleşiyor" diyor. De
mek ki, PKK'nın halkın içine girdiğini birtakım siviller üzerine etki yaptığım ifade ediyor. Bir 
önce ne diyordu, şimdi ne diyor?!. 

"Üst düzey bürokratlar ekonomik yatırım gezisi yaptı. Hakkâri'de 6 bin, Şırnak'ta 5 700 
işçi işe alınacak" diyor. 

Peki, ekonomik yatırım olarak ne yaptınız? Bayındırlık Bakanınız, bütün yatırım faali
yetlerinin tatil edildiğinden haber veriyor... Hakkâri'de 6 bin, Şırnak'ta S 700 kişiyi işe alacak
tınız.;. Lütfen söyler misiniz, grup sözcünüz benden sonra çıkıp konuşacak, Hakkâri'de kaç 
kişi, Şırnak'ta kaç kişiyi İşe aldınız? Lütfen rakamla bunu burada ifade ediniz. 

Tam tersine, geçici işçilerin çıkarılması hususundaki icraatınıza önce Güneydoğudan baş
ladınız, orada istihdamı artıracağız derken, tam tersini uygulamaya koydunuz. 

Bunun yanında, "Emniyet Genel Müdürlüğünde özel Harekât Daire Başkanlığı, Genel
kurmayda Profesyonel Birlik kurmaya başladık" dediniz... 

Evet, bir şeyler yapılıyor, neticesi henüz daha ortada yok... 
"Durum, Almanya ve ABD'ye anlatılmıştır. PKK, dünyada terörist damgası yemiştir..." 
Anlatıldı ve PKK'ya terörist damgası vuruldu... Peki, PKK terörist damgası yedi de ne 

oldu? Terör mü önlendi? Damgayı alnına vurdunuz da, PKK'nın terörünü mü önlediniz? De
mek oluyor ki, bu yazılanlar, roman yazılır gibi, edebiyat yazılır gibi kullanılan cümlelerden 
ibaret. 

Devam ediyor, "terörle mücadelede yapılması gereken her şey yapılmıştır." -insanın aklı 
durur, terörle mücadelede yapılması gereken her şey yapılmıştır- tşte bu uygulamalar ve karar
lılığımız sonucu, terör artık can çekişmeye başlamıştır" diyor, bu kitapta, 5 inci ve 7 nci sayfa
lar arasında. Terör can çekişmeye başlamış, Sayın Çiller'e göre!.. 
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Sayın Çiller'in ya gözleri bozuk veya kulakları sağır!.. (RP sıralarından alkışlar) Bunu 
söylemek mecburiyetindeyim; çünkü, bir zamanlar bir içişleri fiakanı bu kürsüye çıkmış, bi
zim konuşmamazın arkasından, meselelere at gözlüğüyle bakmamızı bize tavsiye etmişti. 

Siz zaten meselelere at gözlüğüyle bakıyorsunuz; çünkü, ambleminiz attır; ama Çillere o 
atı ifade ederken zaman zaman kelimeleri karıştırıyor... O bizi ilgilendirmez; Allah'a şükür, 
biz hangi gözle baktığımızı biliyoruz : Çıplak gözle bakıyoruz ve onun için, diyoruz ki, bu 
konuşmaları, yani, terörün artık can çekişmeye başladığına dair ifadeleri söylemek, ya görme
mek veya işitmemek, duymamak demektir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın ANAP Sözcüsü daha önceki konuşmasında "Terör eylemle
rinde 1 337 vatandaş öldü, 1 076 güvenlik görevlisi şehit oldu ANAP'ıri 8 senelik devrinde" 
dediler. Şimdi bakıyoruz, Sayın İçişleri Bakanının da vermiş olduğu rakamlarda, o 8 senelik 
rakama, 2 senede, bu Hükümet zamanında gelinmiş. Nitekim» İçişleri Bakani, şimdi burada 
yaptığı konuşmada, "PKK eylemleri önemli seviyeye gelmiş" diyor. O rakamları ben tekrar 
etmeye gerek duymuyorum. 

Değerli milletvekilleri, terörün kaynağı konusunda, siyasî partiler arasında, "dış destekli 
olduğu" hususunda bir ifader birliği olmasiria rağmen, bu dış desteğin ne taraftan geldiği ko
nusunda bir mutabakat olduğunu ifade etmek zordur. 

İktidar partilerinden Doğru Yol Partisi, SHP, zaman zaman ANAP, diş desteğin Suriye'
den, İran'dan ve Irak'tan geldiği konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyorlar; îlefah Partisi 
ise, baştan beri, Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle bugünkü Çekiş Güç, Fransa, İngiltere, 
Danimarka, Almanya, Belçika, Finlandiya gibi Batı Ülkelerine, milletin ve Parlamentöıiun dik
katini çekmeye çalışıyor. 

Evet, PKK'nın Türkiye'ye sınırlardan sızması Suriye'den, İrak'tan, İran tarafından olu
yor, buna herhangi bir itirazda bulunmak mümkün değil; ama, lütfen, bu sızmalara biraz ce
saret sahibi olup, Ermenistan'ı da dahil edelim. Çünkü, Ermenistan'dan da Türkiye'ye sızma
lar var; ama, nedense, Suriye'ye giden heyetler, bir türlü Ermenistan'a gitmeye cesaret edemi
yorlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunun yanında, esas mühim olan, sızma değildir. Refah Partisi, başka devletlere ve Çekiç 
Güç'e işaret ediyor. Neden işaret ediyor? Çünkü, mühim olan, bu terör eylemlerinde, olayla
rında, bu PKK'ya parayı kimin verdiği, silahı kimin verdiğidir. 

Bakınız, şu anda Kıbns Magosa'da bir gemiye el konulmuş durumdadır. Bu gemide 9 700 
kalaşnikof tüfek, S bin tabanca ve çok yüklü miktarda da mermi var, patlayıcı madde var... 

Şimdi soruyorum : Bu gemi nereden geliyor ve bu gemideki silahlar kimlere gidiyor? Bu 
konuda acaba, Hükümet, lütfeder bir açıklama yaparlar mı? Böylece biz de aydınlanmış olu
ruz; ama, bu açıklamayı yapmak için, Hükümetin, her şeyden önce, olayın derinliğine inmesi 
lazım. 

Saratoga olayında, bir saldırıyı, bir kaza olarak niteleyen, bu kadar acz içinde olan bir 
Hükümetin, elbette, bu gemideki bu silah deposunun nereden geldiğini, nereye gittiğini söyle
mesi mümkün değildir; ama, terörü ortaya çıkaranlar,! terör sektörünü oluşturanlar, her gün, 
Türkiye'yi 5 milyar lira masrafa sokanlar, bu terörle ne yapmak istedikterini de açıklamakta 
tereddüt göstermiyorlar. Nitekim, 6 Kasım tarihli The Wallstreet Journal'da "no man's land" 
deniliyor, şu an olağanüstü halin devamını istediğimiz bölgede, lani, kimseye ait olmayan topraklar... 
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Şimdi, ben, Başbakana ve bu Hükümetin Dışişleri Bakanına sormak istiyorum : Bu, no 
men's Land denilen açıklama karşısında, yani bu toprakların kimseye ait olmadığı ifadeleri 
karşısında, Hükümet olarak nasıl bir tepki gösterdiniz? Lütfen, gelin şu Mecliste anlatın, Türkiye 
Cumhuriyetinin bir hükümeti var, diyebilelim. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şunu hemen ifade ediyorum : Plan ve program olmadan, bu kan 
durmaz. 27 Ekim 1993 tarihindeki liderler, toplantısında, Sayın Başbakan liderlerle bir görüş
me yaptı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Ek süre veriyorum, devam edin efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu görüşme esnasında ortaya herhangi bir proje konul

madı, bir plan konulmadı. îşler lafla halledilmeye çalışılıyor. Lafla halledilseydi, DemireFin 
konuşmalarıyla halledilmiş olurdu zaten. Çünkü, "Ülkede, devletin, toplu iğne başı kadar hâ
kim olmadığı bir yer yoktur" demişti Demirel; ama, bu sözler, Türkiye'yi terör belasından kur
taramadı. 

Muhalefetin önerilerine kulak tıkamakla bir yere varılamaz. 
"Bize destek olunmadı" diyor... 
12 Temmuz tarihinde Sayın Genel Başkanımızı ziyareti sırasında, Sayın Çiller'e 12 madde

den ibaret bir öneri paketi sunduk. Peki, bu öneri paketi üzerinde ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, 
Türkiye'de terörün önlenebilmesi için, bu öneri paketinden sadece dört-beş tanesini sizle

re arz etmek istiyorum : Çekiç Güç'ün mutlak surette bu bölgeden çekip gitmesi lazım, bu 
bir. İkincisi, bölgenin yabancılara kapatılması lazım. MOSSAD ve CIA'nın istihbarat ajanları 
bu bölgede cirit atıyor... Kozakçıoğlu bile, "bölgede askerden çok ajan var" diye açıklamalar
da bulunmuştur. Bunun yanında, Irak'a olan ambargonun kaldırılması lazım. Kamu görevlile
rinin eğitilmesi lazım ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, Hükümete yardımcı olmak bakı
mından, Hükümetin, olağanüstü hal uygulamasını takip ve izleme bakımından mutlaka bir 
izleme komitesi oluşturması lazım. 

Sayın Bakan, olağanüstü halin uzatılması konusundaki gerekçesini açıkladıktan sonra bir 
ifade kullandılar, "olağanüstü hal uygulaması kalkarsa, PKK'nın lokal hâkimiyetini güçlen
dirmiş oluruz" dediler. 

Sayın Bakan, biz, Devlet olarak PKK'nın lokal hâkimiyetini kabul etmiyoruz. Böyle bir sö
zü zühulen söylenmiş kabul ediyoruz. O nedenledir ki, biz güvenlik güçlerimizin PKK ile olan 
mücadelelerinde, elbette birtakım mevzii olaylar münasebetiyle, birtakım durumlar münasebe
tiyle, "şimdi onlarda, sonra bizde" gibi bir durumu belki mazur görebiliriz; ama, lokal hâkimi
yet dediğimiz zaman, bundan, aynı zamanda, orada devletin olmadığı manası çıkarılır. Biz bunu 
zühul kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen toparlayın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkanım, son cümlelerimi söylüyorum. 
Bazı yanlış uygulamalar var. Bölgede PKK'ya yataklık eden bazı kişilerin takibi sırasında 

aramalar yapılıyor; bu aramalar yapılırken bazı yanlışlar yapılıyor. Bu yanlışlar, elbette birtabm 
haklı şikâyetleri yoğunlaştırıyor. Terhis olan askerler, evlerine döndükleri zaman, evlerinde -o 
yörede görev yapmışlarsa- olayı çarpıtarak anlatıyorlar. Yanan köyler konusunda, PKK'nın lojis
tik desteğini kesme diye birtakım haksız, hukuksuz gerekçeler ortaya konuyor. O nedenle, bu 
yanlışlıkların da düzeltilmesi lazım. . 
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Bir de, bu kadar hassas bölgelere mülkî amir tayin edilirken, tecrübe sahibi mülkî amirle
rin tâyin edilmesi lazım. Kaymakamlıktan alınan bir insanın, Erzurum gibi bir büyük şehre 
verilmesi, kanaatimizce yanlış olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisi olarak, ilk olağanüstü halin görüşülmesi sırasında, 
"Hükümet işbaşına yeni gelmiştir, plan program yapacaktır" düşüncesiyle bir defaya mahsus 
olarak olumlu oy kullanmıştık; ama, o günden bu yana, Refah Partisi olarak oylarımız devam
lı şekilde olumsuz olmuştur. Bu Hükümetin, terör sorununun çözme konusunda ne planı ne 
programı olmaması münasebetiyle, bugünkü oylamada da oyumuz menfi olacaktır. 

Bizleri dinlediğinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından 
alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ne kadar ilave süre verdiğinizi bilelim. 
BAŞKAN — Sayın-Sayın, Sayın Bakana verdiğim ilave sürenin aynısını sayın grup sözcü

lerine de veriyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Onu belirtin. 
BAŞKAN — Efendim, belirttim; ama, siz o sırada kuliste bulunuyordunuz; eğer içeride 

olsaydınız, bu belirttiğim sözleri işitirdiniz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Fazla süre vermenize bir şey demiyoruz; ama, bilelim süreyi. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, arzu ederseniz, her seferinde, sizin gönlünüzü hoş etmek için 

tekrar ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Estağfurullah efendim. 
BAŞKAN — Ben bunu Yüce Meclise arz ettim; ama, bir kere daha söyleyeyim : Sayın 

Bakana verdiğim sürenin aynısını sayın grup sözcülerine de veriyorum efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Bakana niye ilave süre verdiniz? istedi de mi verdiniz 

süreyi? . 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Hükümet tezkeresiyle ilgili olarak bu Mtfclise önemli açıkla

malarda bulunacağını ifade etti. Benim aldığım, devlet ve hükümet tecrübesi, terbiyesi, bunun 
bu şekilde olmasında büyük bir isabet olduğu yolundadır. O nedenle, Sayın Bakanın sözünü 
hiç kesmedim. Eğer bir saat konuşsaydı, yine de sözlerini kesmeyecektim. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Her halde tatmin oldunuz Sayın Sayın. 
Teşekkür ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz tatmin olduysanız mesele yoktur. 
BAŞKAN — Benim tatmin olmam önemli değil; ama, Sayın Sayın'm, her zaman böyle 

yerinden kalkıp Başkanlık Divanını hem rahatsız edecek hem de meşgul edecek şekliyle sual 
sormasından bu Meclis rahatsız oluyor; onu ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hakkımı arayacağım gayet tabiî... 
BAŞKAN — Sizin şahsî bir hakkiniz yok; Sayın Genel Kurulun hakkı var. 
AHMET SAYIN (Burdur) —-Milletvekili olarak benim de hakkım var. 
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BAŞKAN — Genel Kurula o konuda bilgi verildi Sayın Sayın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Nevzat Ercan'a söz veriyorum; 

buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; on ilimizde Uygulanmakta olan olağanüstü halin, 19 Kasım 1993 tarihinden itibaren dört 
ay süreyle uzatılması konusunda Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklamak Üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisimizin değerli üyelerine şahsım ve 
Grubum adına saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuya girmeden önce, değerli grup sözcüsü arkadaşlarımızın bir 
kısım beyanlarına cevap vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü Sayın Kormazcan, her zaman oldu
ğu gibi, bildiğimiz üslubuyla, önyargılı olarak birtakım tespitlerde bulundu; Ben, esasen, gö
rüşmekte olduğumuz konunun, bu zeminde bir iç politika malzemesi olarak konuşulmasından 
yana değilim; ancak, Sayın Korkmazcan, öylesine şeyler söyledi ki, konu üzerine önemli birta
kım şeyler söylemeyi arzu etmeme rağmen, Sayın Kormazcan'a cevap vermek ihtiyacını hisse
diyorum. 

Değerli arkadaşlar, Ekim 1991'de İktidar olduk. Bize devredilen şartlar vardı. Sayın Kork
mazcan iktidarının 1991 yılında bize devrettiği, ülkenin önünde duran onca sorun ve en önem
lisi ve en önceliklisi, kan çanağına dönmüş bir Türkiye, anarşi ve terör... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Allah Allah!.. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bayram yapar gibi seçim yaptınız. 
BAŞKAN — Sayın Parlak, müdahale etmeyiniz efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — öyle mi?!.. 
Eğer siz, 1991 seçimlerine gitmeden önce, ülkenin içinde bulunduğu şartları sırtınızda ta

şıyabilir olsaydınız, bir yıl öncesinden erken seçim kararı almazdınız. Değerli arkadaşlarım, 
bunları burİEida söylemek bizim görevimiz. 

Şimdi, sizi düşünmeye davet ediyorum : Üç aylık bir Başbakan, onun kabinesi ve onun 
gerisinde duran Anavatan Partisi Grubu... Ülke sorunlarını 90 gün sonrasına taşıyamazken, 
sizin devrettiğiniz çok önemli, ciddi boyutlara varmış -başta terör olmak üzere- ülke sorunları
nı, 2 yıldan beri eğer biz taşımakta sebat gösteriyorsak, kararlılık gösteriyorsak, bunu öncelik
le sizin takdir etmeniz lazım. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Millet gülüyor sizin şu halinize... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ben anlatayım da, düşünün bakalım, kim kime gülecek!.. 
1984'te başlamadı mı? İktidar olduğunuz 1983 Kasımında Türkiye'de PKK diye bir olay 

var mıydı? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — 1977'de vardı, 1977'de... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Size soruyorum ; 1983 Kasımında Hükümet oldunuz; 

PKK diye bir hadise, bir olay var mıydı? Hafızalarınızı tazelemek istiyorum... 1984 senesinde, 
zannediyorum Ağustos ayında, Şemdinli ve Eruh'ta 2 olayla başladı PKK olayı; ama, bu olay
ları ciddiye almadınız; bunu, 300-500 kişinin olayı olarak gördünüz... Zabıtlara ve basına yan
sıyan çeşitli demeçleriniz var... En yetkili ağızlar bile bu hadiseleri önemsemedi. Bu olayları 
ciddiye almadınız, basit gördünüz. 
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HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Şimdi Erzurum'a gidilemiyor!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkanım, beni dinlesinler lütfen. 
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Ercan, dinliyorlar efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —• Ama, bunları ortaya koymak zorundayız. Siz bunları 

ciddiye almadınız. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — tki senedir niye durdunuz?! 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Genel Kurula konuşsun. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 1984'ten 1991'e kadar bu olayları tır

mandırdınız; sebeplerini çok değişik zeminlerde aradınız... 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — "Şöyle yaptınız, böyle yaptınız" diyor, kendilerinin 

yaptıklarını hiç anlatmıyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Hatta öylesine çözüm şekilleri ürettiniz ki, ülkenin birli

ğini ve üniter devlet yapısını tartışılır hale getirdiniz. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Kim diyor onu?!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bizde var o zabıtlar. ; 
BAŞKAN— Sayın Ercan, bir dakika. 
Sayın milletvekilleri, hatibin rahat konuşmasına fırsat verelim lütfen. 
M, RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Alakası yok; rahmetlinin arkasından konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam edin Sayın Ercan. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Siz getirmediniz mi? O tarihte, bu terör olayları üzerine 

eyaletlere kadar birtakım tedbirler öngörmediniz mi? Yani, ülke eyaletlere bölünsün... Var bunlar; 
zabıtlar bizde... O tarihte Başbakan olan, sonra Cumhurbaşkanlığı mevkiine gelmiş sizin Ge
nel Başkanınız, lideriniz söylemişti, siz bu Meclis zemininde onlara alkış tutmuştunuz... Bun
lara karşı mı koydunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, tırmandırdınız bunları; dağına, taşına, mezrasına, ovasına roketata-
rıyla, havan topuyla, füzesiyle, elindeki modern silahlarıyla bunlar yerleşti. 

HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — Şimdi yerleşti. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sonra da bize bunları devrettiniz. Zaten götüremezdiniz 

bunları, tıkanmıştı Türkiye'nin bütün meseleleri; ama, bunları sırtladık. Şimdi siz dönüp bize 
diyorsunuz ki, "niye bu olayları çözmüyorsunuz? Niçin bu olayları aşmıyorsunuz?" 

Bunu söylemeye sizin hakkınız yok. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Şimdi biz olumlu oy vermezsek bu teklifi geçire

mezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, lütfen müdahale etmeyin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şunu inanarak ve samimiyetle söylü

yorum ki, eğer siz, 1984'te filiz veren bu olayları ciddiye alsaydınız, eğer doğru tedbir, doğru 
karar alsaydınız ve olayların üzerine siyasî kararılılıkla gitseydiniz, Türkiye bugün bu noktada 
olmazdı; yani, anarşi ve terör konusunda bugün bu noktada olmaz da, ülke bugün bu meseleyi 
büyük bir üzüntüyle Meclis zemininde tartışır olmaktan çıkardı. Bu fatura size aittir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — tki senedir siz ne yapıyorsunuz? 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şunu inanarak söylüyorum : Bu siyasî îktidar, ülkenin 
bütünlüğüne yönelik bu silahlı saldırının ciddiyetini teşhis etmiş ve büyük bir kararlılıhkla, 
siyasî kararlılıkla ve halk desteğini de arkasına alarak, olağanüstü büyük bir mücadele sergile
mektedir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kendin de inanmıyorsun!.. 
NEVZAT ERGAN (Devamla) — Yürekten inanıyorum buna. Sizin gibi, demagoji filan 

da yapmıyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Dışarıda başka konuşuyorsun!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar... 
.Mİ RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Terör sadece orada değil, her yerde terör var; milleti 

böldünüz... 
BAŞKAN — Lütfen müdahele etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Ercan. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri söylenecek çok şey var da, ben 

konuyla ilgili birtakım şeyleri söylemek istiyorum. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Çaresiniz, çaresiniz, çözüm bulun. , 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Siz terk ettiniz... Sorunların altında ezilip kaçan sizsiniz... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kimse kaçmadı. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bu Parlamentoda 290'a yakın milletvekiliniz vardı... Ül

ke o günlerde kan çanağına dönmüştü... Terör hadisesini aşmak millî bir vazifeyse, büyük bir 
ekseriyetle iktidar olduğunuz Mecliste niçin sorunu çözmediniz? Niçin kaçıp gittiniz ülkenin 
idaresinden? Niçin bunca sorunu devrettiniz bize?.. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Kimsin sen?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — O zaman, şimdi sabırla ve bize inanarak,.bize güvene

rek, bu sorunları aşmakta bize yardımcı olunuz. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Kimse güvenmiyor size. 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — Ortağınızı çağırın, o yardımcı olsun size. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, terör, 9 yıldan beri ülkemizin gün

deminde bir numaralı sorun olarak önemini muhafazaya devam etmektedir. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hâlâ devam ediyor terör; bu konuda ne yaptınız? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Öyle mi?.. Yani siz, 8 yıllık iktidarınızda... 
BAŞKAN — Sayın Ercan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Zamanım geçiyor efendim. 
BAŞKAN — Ben inkıtaları hesaplıyorum, merak etmeyin efendim. 
ALÎ ER (îçel) — Hangi 8 yıl? Bu memlekette 1991 yılında seçim yapıldı; her yere gidilebi-

liyordu; bugün gidilemiyor! 
BAŞKAN — Sayın Er, bir dakika efendim... 
ALÎ ER (îçel) — însan bu kadar mantıksız olamaz!.. 
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BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
ALÎ ER (tçel) — Adam "yapamıyorum" der, çeker gider... 
BAŞKAN — Sayın Er, sizi uyarıyorum, bir dakika efendim... 
Sayır Ercan, lütfen, karşılıklı konuşmaya meydan vermeyecek şekilde, Genel Kurulu mu

hatap alarak konuşmanızı sürdürünüz, Lütfen, tartışmaya meydan vermeyecek şekilde konuş
manıza devam edin. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen on seneden beri silahlı bir çete kan dökmekte

dir. Bu örgüt, Türkiye'yi rahatsız eden, dağlarında, kasabalarında ve şehirlerinde, başka ülke
lerdeki kamplarda ve vadilerde eğitime tabi tutulmuş, ellerinde topu, tüfeği, roketi olan, soy
gunlardan, uyuşturucu kaçakçılığından para elde eden bir cinayet örgütüdür, Hemen belirte
lim ki, bu örgüte sempati duyanlar, nerede olursa olsun, hangi zeminde bulunursa bulunsun, 
bu örgüte sempati duyanlar, ona destek verenler, ona yataklık edenler teröristtir, bölücüdür, 
katildir... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Aferin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Çocukları, kadınları, genç, ihtiyar demeden, masum si

vil insanları, ülkenin sınırlarını, topraklarını ve halkını bekleyen askerlerini, polislerini ve bü
tün güvenlik mensuplarını, köyünde, kentinde veya görevi başında şehit eden bu çete, bu cina
yet şebekesi kimden ne istiyor, hedefi ne? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sizden cesaret alıyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Hiç şüphe yok ki, bu kanlı terör örgütünün ve bu örgüte 

destek olanların hedefi Türkiye'yi bölmek ve parçalamaktır. Devlet, iç ve dış destekli bölücü 
terör örgütünün silahlı saldırısına maruzdur. Bunu önlemenin, yok etmenin bir tek yolu vardır 
-ikinci yolu yok-... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bir de Hükümeti bırakmak!.. 
MEHMET CAVlT KAVAK (istanbul) — İstifa!.. ' , ' 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — ... Silahlı saldırıya maruz kalan her devlet gibi, ona kar

şılık vermek, onu tesirsiz hale getirmek, onu yok etmektir. 
HALtt DUMANKAYA (İstanbul)'•— Bu Hükümetle çok iyi halledersiniz her. şeyi!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bunun dışında, ülkenin bölünmesine, milletin parçalan

masına yol açacak hiçbir tedbir, çözüm olarak görülemez ve kabul edilemez. 
Değerli milletvekilleri, Türk Devletine ve Türk Milletine açıktan düşmanlık yürütenlerin 

sonunun hüsran olduğunu tarih daima göstermiştir. Türk Devletinin, düşmanları karşısındaki 
birlik ve beraberliğini bilen dış güçlerle onların iç uzantıları, bugün taktiklerini değiştirmiş olarak 
karşımızdadır. Yetmiş sene önce oynanmak istenen oyun sadece araçları değiştirilmiş olarak 
bugün de sürdürülmeye çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyetini savaş yoluyla yıkamayacağını 
anlayanlar, zamanla endeksli olarak değişik yöntemleri uygulamak suretiyle mücadelelerini sür
dürmüşlerdir. Bugün de, bu şer güçler, terör organizasyonunu kullanmak suretiyle karşımada
dırlar. - ' .' . 

Başlangıçta 5-10 kişilik, günümüzde büyük militan grupları halinde, güvenlik kuvvetleri
ne ve bağlı tesislerine, köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarımızla, buralarda görev yapan 
memurlarımıza yönelik olarak yapılan eylemler, bugün için, hiçbir kişi, meslek ve cinsiyet farkı 
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gözetmeksizin» bütün vatandaşlarımız için potansiyel tehdit ve tehlike unsuru şeklini almıştır. 
Bu kadar ciddi boyutlara ulaşan terör illetinin mutlak surette üstesinden gelinmesi zorunlulu
ğu, Türk kamuoyunun hemfikir olmasında ve kamuoyunun gündemini oluşturan ilk madde 
olmasında kendisini göstermektedir. 

Olağanüstü hal uygulamasının şemsiyesi altında, bölgede, güvenlik güçlerimiz, 1992 yı
lından bu yana önemli sonuçlar almaya başlamıştır. 

Olağanüstü hal süresinin S yıta yakındır devam etmiş olması hali, belki uzun bir süre ola
rak kabul edilebilir; ancak, bu sürenin 3 yıla yakın bir bölümü maalesef boşa geçirilmiştir. Devlet, 
hadisenin üzerine bilinçli bir şekilde gidememiştir, zaman, haliyle uzamıştır. Şu anda durum, 
olağanüstü hal uygulamasına ihtiyaç duyulduğu 1987 yılının şartlarından daha ağırdır, örgüt, 
eylemlerinin bir bölümünü kuzeye taşımıştır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)— Günaydın!.. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Niye taşıttırdınız? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, böyle bir noktada bulunan terör 

olayına karşı Parlamentoya düşen görev, bu tehlikeye karşı devletin kullandığı zırhlı onun sır
tından almak değil, zırhına bir zırh daha katabilmektir. 

Şu hususu memnuniyetle belirtmek isteriz ki, Hükümetimiz, bölücü terörle mücadelede 
iki ayrı ilkeden asla ayrılmamıştır, ayrılmayacaktır. Birincisi, sorunu, demokratik hukuk dev
leti anlayışıyla çözümlemeye ve halka şefkatle yaklaşmaya ve onu kucaklamaya Özel bir itina 
göstermektedir. Bize göre, bu tutum ve prensip, Hükümetimizin sorunu çözmede dayandığı 
en önemli güç kaynağıdır. ' 

İkinci önemli husus, Hükümetimiz, bölücü terör sorununa çözüm ararken, öncelikle böl
ge halkının ve tüm halkımızın güven ve desteğini muhafaza etmeye çalışmaktadır. 

Terörle mücadelede Türkiye ilk kez bu kadar kararlıdır ve ilk kez, Meclisiyle, Hükümetiy
le, basınıyla, meslek kuruluşlarıyla, sendikalarıyla ve halkıyla bu işin arkasındadır. Teröristler, 
ya devletin şefkat ve adaletine teslim olacak ve bu işi bırakacaklardır ya da gerektiği şekilde 
etkisiz hale getirilecek, yok edileceklerdir. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — tik kez olduğu doğru. Bizim zamanımızda kıyameti 
koparıyordunuz! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bölücü terörün, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde yaşayan halkımızın sorunlarıyla ilgisi varmış gibi gösterilmesi de büyük bir 
hatadır; altını çizerek söylüyorum : Bu PKK hadisesini, güneydoğunun sorunlarıyla irtibatlan-
dıran ve illiyet bağı kuranlar ihanet içerisindedir. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Başta siz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Teröristler, insanlarımızın en temel hakkı olan yaşama 

hakkını yok etmektedirler. Hiçbir hak, diğer insan haklarını yok etmek için kullanılamaz, hiç
bir şey buna sebep teşkil edemez. Meselenin hakla, hukukla herhangi bir ilişkisi yoktur, olayın 
sosyo-ekonomik boyutu da mevcut değildir. 

Bugün, Türkiye'de, sunî olarak, bir Türk-Kürt ayırımcılığı yaratılmak istenmektedir. Oy
sa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türk-Kürt ayırımı yapılmamıştır. Esasen bir Kürt problemi 
yoktur. Bir kimlik sorunu da mevcut değildir. 

tBRAHtM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Reisicumhur yalan mı söylüyor? 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — Efendim, tabiî ki, kimlik sorunu dediğimiz zaman, bu
nun bir kültürel ve sosyal boyutu vardır Sayın İbrahim Halil Çelik... 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ha öyle, sadede gel. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının demek istediğini iyi anlayınız, 

iyi yörumlayınız. Eğer Türkiye Cumhuriyetinde, Cumhurbaşkanı o, bu; her kim olursa olsun, 
"ben Kürdüm" diyorsa, "hayır, sen Kürt değilsin" demek gibi bir hakkımız var mı? "Ben 
Kürtçe konuşuyorum" diyorsa. "Konuşma" demek gibi bir hakkımız var mı? Ama, bir tek 
şeye hakkımız var : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmî dili Türkçedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür; onu demek hakkımız bizim... (DYP sırala
rından "Bravo sesleri" alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaşları, bölge, köken, dil, din, mezhep ve cinsiyet 
farkı gözetilmeksizin, kanun önünde eşit haklara sahip birinci sınıf vatandaşlardır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Parti farkı da gözetilmeksizin... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devleti ve ülkeyi 

yıkmaya yönelik özgürlükler dünyanın hiçbir yerinde yoktur, olamaz, Türkiye'de de olamaz. 
Bizde, eşkıya kan akıttıkça -bunun altını da çizerek söylüyorum- kan döktükçe, cinayet şebeke
si olayları tırmandırdıkça, ne yazık ki, bir kısım çevreler, malum çevreler, siyasî çözümden, 
demokratik çözümden söz etmektedirler. , 

Sormak hakkımız bizim, en tabiî hakkımız, nedir siyasî çözüm, nedir demokratik çözüm, 
kastettiğiniz ne? Bunları söyleyin, dilinizin altındaki baklayı bir çıkarın ve söyleyin bunları... 
Tekrar ediyorum, çıkarın dilinizin altındaki baklayı. 

Ne yazık ki, bugün ancak silah ve güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek noktaya gelmiş bir 
meseleyi, çözüm olamayacak yollara sürüklemek isteyenler görülmektedir. 

"Demokratikleşme" adı altında yeni hukukî düzenlemelerle teröre yeni hürriyet pencere
leri açmak, yani mevcut noktaya gelmiş terör hadisesini, bu gibi sunî birtakım tedbirlerle yeni
den tırmandırmak için yeni hürriyet pencereleri açmak; kavramları, anlamlarından sapıtarak, 
saptırarak kullanmak, Anayasal düzeni yıkıcı şartları ve ortamı olgunlaştırmak gibi örnekler 
de, bir çeşit terördür; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın! 

özünde şiddet bulunan fikir suçunun, özünde şiddet bulunan ve günümüzde çokça tartı
şılan ve konuşulan düşünce suçunun özgürce işlenmesini Türk toplumunun demokratikleşme
si gibi gören anlayış, tarih boyu belki de fark etmeden teröre destek olmuştur. Siyasî menfaat
ler uğruna teröre dolaylı tavizler de verilmiştir. Bizim buna müsamahamız olamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN— Sayın Ercan, devam edeceksiniz, değil mi efendim?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Evet Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Size, 5 dakika daha ek süre veriyorum; buyurun. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Terörün amacı, daha çok insan hakları, daha fazla de

mokrasi ve yöresel kalkınmışlık olmamıştır. Tam tersine, güneydoğuda olduğu gibi, kamu hiz
metleri, basın siyasî parti faaliyetleri ve demokratik faaliyetler engellenmeye çalışılmış; okullar 
kapatılmış, kapatılmaya zorlanmış, öğretmenler ye din adamlarımız katledilmiştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz neredesiniz, göreviniz ne; bunları önlemek 
değil mi?!. 
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BAŞKAN — Sayın Çelik, müdahale etmeyin efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, mil

letimizin terör örgütüne yönelmiş kin ve nefretinin bilincindedir. Devletine sadık sessiz çoğun
luğun sabrı taşmak üzeredir, "bu iş artık bitsin" demektedir, bu oyunun sona erdirilmesini 
istemektedir ve bunu da devletinden beklemektedir.. 

SADÎ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Bir de ortağına anlatsan bu işi! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — "Devlet" derken Sayın Pehlivanoğlu, hükümetle, Parla

mentoyla, muhalefetle beraber devletin bütün organlarını kastediyorum; siz de içindesiniz yani. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Siz niye yapmıyorsunuz da hep "muhalefet" diyorsunuz?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Milletimiz, kararlı bir şekilde sorunların üzerine giden 

Hükümetimize olan desteğini, çeşitli vesilelerle dile getirmektedir. Parlamentoya düşen görev, 
milletimizin sesine kulak vermektedir ve onun desteklediğini desteklemektir. 

Ülke gündeminde terörü kaldırmak için, kadife eldiven giymiş demir yumruğu masaya vur
mak, bu devletin varlığı, birliği ve tekliği için kaçınılmazdır. Bunun yolu ise, olağanüstü hal 
uygulamasının daha etkin ve verimli olarak devamından geçer. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Hangi Hükümet bunu etkin yapacak?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — îşte, saydığım bu nedenlerle, çok kritik bir dönemeçte 

bulunuyoruz. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Bir anlasaydınız bunu (!) 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — "Ya bitecek ya da bitecek" sözüyle özetlenen ve özdeş

leşen durum budur. 
Bulunduğumuz noktada inisiyatif, bütün olaylara rağmen güvenlik kuvvetlerimizdedir. Gü

venlik kuvvetlerimizin bulundukları bu noktadan itibaren, daha çabuk netice alıcı, etkili ope
rasyonların yürütülebileceği bir zaman dilimini de birlikte yaşıyoruz. 

Mevcut olan bu noktada, güvenlik kuvvetlerinin orgnizasyonunda zaafa düşmemek ve ge
linen noktada inisiyatifi elden bırakmamak için, olağanüstü halin uzatılması isteğiyle Yüce Par
lamentonun huzurunda bulunan Hükümeti destekliyoruz ve olumlu oy veriyoruz. 

Sayın Başkana ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, notunuzu aldım; değerlendireceğim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Müsaade ederseniz, konuşmayı anında cevaplan

dırmam lazım. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, notunuzu aldım; gruplar adına konuşmalar bittikten sonra 

değerlendireceğim ve size söz vereceğim efendim; lütfen buyurun. 
Gruplar adına son konuşmacı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Coş

kun Gökalp. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; şu konuyu, benden önce konuşan arkadaşlarım samimiyetle dile getirdi : Gerçekten, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğundan bugüne kadar, bu kadar sıkıntılı ve tehlikeli an
lar yaşamadı. 
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Doğuda insanlarımız öldürülüyor, öğretmenlerimiz öldürülüyor, ebelerimiz öldürülüyor, 
devletin treni (Kurtalan Ekspresi) yoluna devam edemiyor; 4 100'e yakın okulun kapalı oldu
ğunu biraz önce Sayın Bakanımız burada söyledi. 

Sayın Başbakan Lice'ye gidemiyor... Meclisin kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri; bir 
Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar ilk defa bir ilçesine 
gidemiyor (!) Ama, buna rağmen, Doğru Yol Partisi Grup toplantısında, Başbakan, "terörün, 
geçen yaz aylarına göre kuvvetlendiğini söyleyecek en ufak bir belirti yoktur" diyor (!) 

Gazeteler satılamıyor o bölgede, -eğitim durmuş, televizyon antenleri etkisiz hale getiril
miş, ulaşım yapılamıyor... 

Dün akşam televizyonu izleyen arkadaşlarım, nakliyecilerin, Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgelerine, belli vilayetlerin plakası olmayınca gidemediklerini görmüşlerdir; bu programı 
hep birlikte izledik. 

Parti başkanları, belediye başkanları, gazeteciler, devletin gözü Önünde güpegündüz kaçı
rılıyor (!) Terörist örgüt, gazeteciler cemiyetine geliyor, Diyarbakır'da neşredilen gazetelerin 
yetkililerini toplayabiliyor.!. Onlar da -haklı olarak- bir dolmuşa kuzu kuzu biniyor daha doğ
rusu bindiriliyor ve Diyarbakır'a 30-40 kilometre, Silvan'a 10 kilometre mesafedeki bir yurt 
toprağında, bir coğrafyamızda bu insanlar alıkonuluyor ve bu insanlar birkaç gün sonra geri 
salınıyor (!) 

Bölgede siyasî partilerin faaliyetlerine son veriliyor; siyasî partilerin tabelaları indiriliyor. 
Tüm bunlar olurken de, Sayın Başbakan, "geçen yaza nazaran terörde bir tırmanış yoktur" 

diyor (!) 
Değerli arkadaşlarım, şu gerçeği görelim : Sayın Başbakan Türkiye'yi tanımıyor, Türk in

sanını da tanımıyor, Türkiye'nin coğrafyasını da tanımıyor. Böyle şey olmaz! Sayın Başbaka
nın, takmış olduğu gözlükleri elden geçirmesi lazım; belki gözlüğünün derecesi büyümüştür. 
Aklını başına toplaması lazım. Bunun lamı cimi yok. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yakışmıyor. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Mahramlı, ben ne konuştuğumun bilincinde

yim. Binlerce insan ölüyor. Kırşehir'de 21 vatan evladımızı kaybettik. Bunun sorumlusu kim?! 
Bunun sorumlusu ben miyim?! 21 şehit verdik, senin haberin var mı?! O köylere, kasabalara 
giderken, sıkıntı içinde gidiyorum. 

(Mikrofon, Başkan tarafından kesildi) 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen ne konuştuğunu biliyor musun?! Ne yapıla

caksa onu söyle! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — önerilerimi söyleyeceğim... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Senin gibi kafalarla bu hale geldi Türkiye... 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Gökalp, bir dakika efendim... 
Sayın Mahramlı bir dakika efendim... 
Sayın Gökalp, konuşmanızı durdurdum... 
Sayın Gökalp, Genel Kurula hitabınızda biraz daha sakin olabilirsiniz, görüşlerimizi bi

raz daha sakin bir üslupla ifade edebilirsiniz. Bu önemli konuyu, Genel Kuruldan daha bütün
leşmiş bir halde, çıkarmamız, geçirmemiz, bu konuda bir karara varmamız mümkündür diye 
düşünüyorum ve sizden hassaten ricada bulunuyorum; lütfen, Genel Kurula hitabınıza bu çer
çeve içinde devam ediniz. 

>• COŞKUN GÖKALP (Devamla) —- Ben ne konuştuğumu biliyorum, ne konuştuğumun 
farkındayım; belki birçok konuda Sayın Muhtar Mahramlı ile de aynı şeyleri düşünüyoruz, 
görüşlerimiz aynıdır; onun da farkındayım; ama, ben burada şunu diyorum Yüce Meclise ; 
Türkiye'nin belli bir bölümü bir bölgemiz, 1978'den 1984 yılına kadar, sıkı yönetimle idare 
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alildi, 1984 yılından bugüne kadar da olağanüstü halle idare ediliyor. Olağanüstü halle idare 
edildi de, o bölge sıkıntıdan kurtuldu mu?! İnsanlarımız sıkıntıdan kurtuldu mu?! Onu soru
yorum, onu izah etmeye çalışıyorum. 

Bu sistemler, insanlara sıkıntı getirdi, acı getirdi, ıstırap getirdi, gözyaşı getirdi ve ülkeyi 
bölünme noktasına getirdi. Burada ben bunu vurgulamak istiyorum! (CHP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce DYP Grubu adına konuşan Sayın Nevzat Ercan Bey, burada, Hükümeti, haklı 
olarak savundu; ama, bu arada daha önceki hükümetleri suçladı. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'in bir sözü vardır; "Hükümet
ler mazeret yeri değildir, Hükümetler çare müessesesidir." Sen Hükümetsin, olayı sen durdu
racaksın, sorumluluk senin; ama, terör konusunda Önerilerinizi getirin; bu Meclis, tüm siyasal 
partileriyle, ANAP'ı ile, RP'si ile, CHP'si ile ve bağımsız milletvekilleriyle, bu terör hadisesini 
bir an önce çözmek, bu terör lanetini ülkenin kitabından, ülkenin gündeminden çıkarmak için 
elinden gelen tüm gayretleri göstermeye hazırdır ve buna mecburdur arkadaşlarım. 

Sayın Hükümet buraya öneriler getirsin; Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, terörün dur
ması, insanların canlarının yanmaması, insanların şehit edilmemesi, tüm insanlarımızın huzur 
içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için, tüm katkıları yapmaya hazırız; siyasal 
sorumluluğumuz bunu gerektirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan arkadaşlarım da söylediler; Bu sorun, ülke
nin sorunudur, Parlamentonun sorunudur, işadamlarının, memurun, işçinin köylünün soru
nudur, 76 vilayetimizde yaşayan 60 milyon insanın sorunudur, yurt dışında, yaşayan insanları
mızın sorunudur. Benim burada, biraz önce konuşan arkadaşlarımdan farklı olduğum bir ko
nu var mı?! Aynı konudayız; ama, diyorum İd, olağanüstü hal, sıkıyönetim, bu ülkeyi bölme 
noktasına getirmiştir, insanları birbirine düşürmüştür; bu uygulamanın yanlış olduğunu bura
da vurgulamak istiyorum. . '. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin her iki kanadı, hem Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti hem Doğru Yol Partisi, daha önce, seçim meydanlarındaki sözleriyle, onun sonrasındaki 
Hükümet Programıyla ve bu Hükümet Programını belirleyen protokolün bunu hayata geçir
meye çalışan bölümleriyle, bu konudaki görüşlerini bildirmişlerdir. 

"Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Arasında imzalanan Ortak Hükümet 
Protokolü ve Ekleri" kitapçığında bakınız ne deniyor : 

"Terörle, bütün olanaklarla ve büyük bir kararlılık içinde mücadeleye devam edilecektir. 
Ancak, her koşulda, hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına saygı gösterilecektir. Hüküme
ti oluşturan partilerin, tüm halkımıza saygı» sevgi ve insan hakları anlayışıyla yaklaştığı ve hep 
öyle yaklaşacağı konusunda kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Olağanüstü hal rejimi, yetki boşluğu yaratmayacak yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıy
la birlikte yürürlükten kaldırılacaktır. Koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmek
tedir. Ancak, bunun yaratacağı istihdam ve güvenlik sorunları zaman içinde çözülerek bu he
defe varılacaktır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle diyor, diyor, çok güzel de; bu Hükümetin bir 
Devlet Bakanının gözetimi dahilinde, Ankara'da bundan bir yıl. önce -zihinlerimizi lütfen 
tazeleyelim- yargısız infazlar yapılmadı mı Ankara'da?! Sayın Mehmet Kahraman'in da bilgi
siyle, görgüsüyle, Ankara'da üçüncü kattaki bir odada insanlar yargısız olarak infaz edilmedi mi?! 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Güvenlik kuvvetlerine silah çekiyorlar.». 
MEHMET ÖZKAN (tzmir) — Teröristleri himaye mi ediyorsunuz?! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Katiyen! Bende teröristleri himaye edecek, ne göz var 

ne yapı var; ama, ben diyorum ki, Ankara'da, Başkentimizde, güpegündüz yahut gece, böyle 
yapılmamış mıdır?! Cani olabilir, terörist olabilir; ama, o insanları yakalayıp, devletin bağım
sız mahkemelerine getirip teslim etmek, kolluk kuvvetlerinin devletin görevidir. Devletin göre
vi, o insanları orada kıskıvrak yakalayarak getirmektir; onları orada öldürmek değildir arka
daşlarım. Ben bunu vurgulamak istiyorum burada! 

Sayın Turhan Tayan, siz de herhalde en azından benim gibi düşünüyorsunuzdur... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Güvenlik kuuvetlerine silah çekiyorlar... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Yine, Hükümet Programında, "1987 yılından beri sü

ren 'Olağanüstü Hal uygulaması, yetki ve otorite boşluğu yaratmayacak yeni yasal düzenleme
lerin yapılmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılacaktır." deniyor ve devam ediyor : "Hükümeti
mizce, koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmiştir. Bunu gerçekleştirmek için, 
öncelikle koruculuğun kaldırılmasının yaratabileceği istihdam ve güvenlik sorunlarının çözüm
lenmesi gerekmektedir. Hükümetimizin, etkin, cesur ve kalıcı önlemleri uygulamaya koymûr 
sıyla bu hedefe varılacaktır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, "biz koruculuğu kaldıracağız kaldırmaya 
da, koruculuğu kaldırınca, korucuların istihdamıyla ilgili çözümü ne yapacağız?.. Bunun için 
de sıkıntılıyız..." diyor. , 

Değerli arkadaşlarım, insanların mal ve can güvenliği, koruculuk sisteminin kalkmasıyla 
sağlanacaksa, bunu, Hükümet, bir dakika düşünmeden, derhal kaldırmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şunu söyleyeyim : Koruculara verilen paranın belli bir 
miktarının; o, lanetlediğimiz, şiddetle kınadığımız eşkıya örgütüne, PKK'ya gittiği söylenmek
tedir; bu varittir. • , 

Sayın İçişleri Bakanımızın birkaç gün önce basına yansıyan bir değerlendirmesini burada 
sunuyorum : 

"Son bir yılda köy korucularına ödenen maaş tam S trilyon lira, geçtiğimiz iki yıl içinde 
'lojman ve karakol inşaatına harcanan para 30 trilyon lira, olağanüstü hal bölgesinde görev ya
pan kamu personeline verilen tazminat 3,6 trilyon lira askerî ve adlî personel ile örtülü öde
nekten maaş alan MİT mensuplarına ödenen 6,5 trilyon lira..." 

Bu, büyük bir para arkadaşlarım... Dolayısıyla, oraya giden paranın yerli yerine ulaşması 
lazımdır. Gerçekten, o bölgede görev yapan kamu görevlilerimize, gözbebeğimiz gibi korudu
ğumuz güvenlik güçlerimize -geçenlerde, bu salonda, bu kürsüden, Genel Başkanımız Sayın 
Deniz Baykal'ın da ifade ettiği gibi- gözbebeğimiz olan Silahlı Kuvvetlerimize verilen para he
laldir; ama, o paranın yerli yerine gitmesi, o paradan PKK'nın eline bir kuruş bile geçmemesi 
lazım. Bunun tedbirini de elbette ben alacak değilim; bunun tedbirini Hükümet alacak, Hü
kümetin ilgili birimleri alacak arkadaşlarım. 

Evet, demin sayın arkadaşımın da buyurduğu gibi, bu hayatî konuda, 60 milyonu ilgilen
diren bu en önemli konuda. Sayın Başbakanı aramızda görmemek büyük eksiklik. Bu, Hükü
met için de, bizler için de eksiklik olsa gerek... 

— 54 — 



, T.B.M.M. B : 25 9 . 11 . 1993 O : 1 

Sayın Başbakan, ülkenin her şeyinden sorumludur; en başta da, asayişinden sorumludur, 
huzurundan sorumludur. 

Kanunun önemine binaen, bu hususlar görüşülürken, bu önemli günde Sayın Başbakan, 
burada oturup bizleri izleyerek" diğer partilerden ve Cumhuriyet Halk Partisinden gerekli dersi 
alarak, belki, devlet adamı olma vasfına biraz daha erişebilir umudundaydım arkadaşlarım. 
(DYP sıralarından "ayıp, ayıp!.." sesleri) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Başbakan Mecliste... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben Coşkun Gökalp'im ve ne dediğimin de farkında

yım. "Sayın Başbakan buraya, Meclise gelsin" diyorum. Bunu da mı söyletmeyeceksiniz ba
na, Doğru Yolcular? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Başbakan, odasında; kameradan sizi izliyor... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Meydanlarda "şeffaf Meclis, şeffaf Türkiye, açıklık 

diye barbar bağırıyordunuz; bunu da mı söyletmeyeceksiniz bana buradan?! (DYP sıraların
dan "ayıp, ayıp!.." sesleri, gürültüler) 

Siz ayıplığı kendinize söyleyin. Eğer bir eksikliğiniz olmasa, bana oradan "ayıp" kelime
sini kullanmazdınız. fien hayatta ayıp yapmam. Ne dediğimi, ne diyeceğimi bilirim. Bana, ai
lem o terbiyeyi vermiştir; toplum o terbiyeyi vermiştir. Sayın Başbakana hakaret etmedim ben, 
"gelsin, burada otursun" dedim. Devlet adamlığı vasfı budur, gelsin buraya lütfen... 
. TURHAN TAYAN (Bursa) — Odasında efendim, burada... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Odasından Meclis takip edilmez Sayın Turhan Tayan! 
Başbakan, buraya gelsin lütfen! O Başbakan, sizin Başbakanınız olduğu kadar, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin Hükümetinin Başbakanı, benim de Başbakanım; ama, lütfen gelsin buraya... 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Şeffaf olurlarken buharlaştılar (!..) 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, müdahale etmeyin efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cumhur

başkanımız, "devlet her yerde var ki, benim generalim Lice'de şehit oldu" diyor, "bugün, Türk
iye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçsüzlüğü anlamına gelecek tek bir şey bile yoktur" 
diyor... ' 

' (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam ediyor musunuz efendim? 
• COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum efendim... 

BAŞKAN — 5 dakika daha uzatıyorum sürenizi. 
Buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Demirel, Cumhurbaşkanı olmadan önce de, "dev

let, topluiğnenin başı kadar olan yerde bile vardır" diyordu; ama, uygulanan sistemler, yanlış 
uygulamalar ülkeyi bü hale getirdi arkadaşlarım. 

*' HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Güneydoğu hariç... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Evet "güneydoğuyu saymazsak, Türkiye, bulunduğu 

bölgede en huzurlu ülke" diyordu. 
Güneydoğuyu niye saymıyoruz arkadaşlarım?.. Güneydoğu, bizim coğrafi bir alanımız; 

güneydoğudaki insanlar da bizim insanımız; o topraklarda biz, o insanlarla bin yıldan beri 
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yaşıyoruz. Bunu burada söylemiş olmak için değil, içimden geldiği için söylüyorum. O insan
lar bizim kardeşimizdir, sizlerin kardeşidir. Şu anda Türkiye'deki sorun, o insanların sorunu 
değildir, Türkiye'deki sorun, bir doğu sorunu değildir, bir Kürt sorunu değildir; sorun, demokrasi 
sorunudur; sdrun, ülke sorunudur arkadaşlarım. Bu sözümün altını lütfen çizin. Sorun, bir 
ülke sorunudur; sorun demokrasi sorunudur arkadaşlarım. Vecize de olsa, gerçek olan budur. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Biraz önce arkadaşlarım, "önerileriniz nedir?" dedi. Evet, önerilerimi de söyleyeceğim 

ve sözlerimi bitireceğim. 
önerilerimiz : Çekiç Güç'ün derhal Türkiye'den gitmesi lazım. Çekiç Güç belası Türki

ye'ye geldi, Türkiye'nin sıkıntıları arttı arkadaşlarım. Bu gerçeği kabul edelim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Bir daha söyle. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Şimdi bu konuda, muhalefetteyken ayrı, iktidara ge

lince ayrı söyleyen önemli zatların sözlerini okuyorum : "Türkiye, yanlış bir savaşa, yanlış bir 
zamanda, yanlış adamlar tarafından sokulacaktır. Türkiye'yi savaşa sürüklemekte millî men
faat yoktur. Türkiye'nin savaşa sürüklenmesinin hiçbir gereği yok. Ülkeyi yönetenlerin Türki
ye'nin başını derde sokmaya hakkı yoktur. Sınırımıza askerimizi yığarken, sonra Çevik Kuv-
vet'e ne gerek var?! 42 uçak mı Saddam'ı caydıracak? Can havline düşmüş Irak, bunları tahrik 
unsuru sayabilir. Siz adamın kafasına bomba attıracaksınız, adam bunu tahrik saymayacak... 
İşte, Türkiye'yi yönetenlerin kafasına bakın (!)" Bunlar, o zamanın muhalefet lideri Sayın De-
mirel'in sözleridir. * . j 

"Türkiye'nin savaşta yeri olmayacağı ABD'ye anlatılmalı. Savaşa halk karşı çıkıyor. Baş
kalarının çıkarı için savaşta yerimiz yok. İktidar savaş naraları attığı sürece biz de var gücü
müzle barışı savunacağız." Bunlar da, o zamanlar, onurunu taşıdığım Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin Genel Başkanı, o zamanki genel başkanım Sayın Erdal İnönü'nün sözleridir. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Onları unuttular... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ne oldu şimdi? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bırakıp gitti. j 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —Sayın Demirel Çankaya'ya gitti, yerini bıraktı; eski ge

nel başkanım Sayın Erdal tnönü Bey de -kusura bakmasın- ayrildı; bu sözler de havada kaldı. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Ayrıldı mı, kaçtı mı?! Ayrılmak başka, kaçmak başka... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Zamanı ve güveninizi istismar etmeyeceğim Sayın Baş

kan, sözlerimi bitiriyorum. / 
Benim ve Partimin felsefesi şudur : "Partiler vaat ettiklerini yapmalıdır; ama, yapabile

ceklerini vaat etmelidir." Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin-geçmişten bugüne kadar sürdürdü
ğü bir felsefesidir arkadaşlarım. j 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Özal'in felsefesi o. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Vaat ettiğin şeyi yap; ama, yapabileceklerini vaat et. 
M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Bizim felsefemiz o. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Elbette, Anavatan Partisiyle de bazı konularda yakın

lığımız olabilir; ama biz, Cumhuriyeti kuran, cumhuriyetten önce, 9 Eylül 1923 'te partimizi 
kuran bir zihniyetin sahipleriyiz arkadaşlarım. ', 
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önerilerimiz : Çekiç Güç'ün kaldırılması, Irak'a konan ambargonun kaldırılması, sınır 
güvenliğinin sağlanması, sınırlarımız yol geçen hanı olmaktan bir an önce kurtarılarak gerekli 
önlemlerin alınması, olağanüstü halin kaldırılması, koruculuk sisteminin kalkması ve netice
ce, ülkede demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işlemesiyle, ülke bütünlüğü sağlanacaktır; 

, insanlarımız, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdüreceklerdir. 
Beni sabırla dinlediniz; hepinize teşekkür eder, saygılarımı, sevgilerimi sunarım. (Alkışlar) 

• BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın Bakan, Hükümet söz alacak mı efendim? 
tÇtŞLERt BAKANI NAHtT MENTEŞE (Aydın) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum... 
Değerli milletvekilleri... 
ERDAL ÎNÖNÜ (İzmir), — Sayın Başkan, sayın sözcü benim adımı da kullanarak bir 

sataşmada bulundu; ona cevap vermek istiyorum. . 
BAŞKAN—Hayhay efendim, söz vereceğim; bir dakikanızı rica ediyorum... 
Sayın milletvekilleri, Hükümetin konuşması var, şahıslar adına konuşmalar var, sataşma

dan dolay^ söz isteyen arkadaşlarımız var. 
Zamanımızın kâfi gelmeyeceğini düşünerek, Başbakanlık tezkeresiyle ilgili görüşmelerin 

bitimine kadar çalışma süremizi uzatmayı oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, teşekkür ederim. •"', 

Sayın Korkmazcan, size de söz vereceğim efendim. • 
Sayın tnönü, bir kere daha lütfeder misiniz efendim sataşma nedenini? 
ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın Gökalp konuşmasında, "Çekiç Güç tartışmaları yapı

lırken, muhalefet sözcüsü olarak 'güvenliğimizi biz koruruz, Çekçi Güç'e bırakılamaz' demiş-
, ti; sonra bu sözleri havada kaldı" dedi. Havada kalmadığını ifade etmek istiyorum. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü 'nün, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in kendisi

ne sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — İçtüzüğün 70 inci maddesine göre size söz veriyorum; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
ERDAL İNÖNÜ-(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılar su

nuyorum. 
Olağanüstü halin uzatılması konusundaki Hükümet tezkeresini görüşürken, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Gökalp, benim adımı anarak bir görüş ifade etti. 
Bu görüşün doğru olmadığını biliyorsunuz. Daha önce de bu konu burada birçok defa 

konuşulmuştu; ama zaman geçince durum değişti mi, diye bir tereddüt uyanmış olabilir; onun 
için, bu sataşmaya cevap vermek zorunluluğunu duydum. Bana izin verdiği için, Sayın Başka
na teşekkür ediyorum. 

Sayın Gökalp, Çekiç Güç tartışmasını bir defa daha dile getirdi. O zaman muhalefet lide
ri olarak söyleydiğim herhangi bir şeyi bugün değiştirmiyorum. O zaman, muhalefet lideri olarak, 
ülkenin güvenliği için, dış politikamızın ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yürütülmesi için söy
lediğim her şeye bugün de sadığım, bugün de aynı şeyleri söylüyorum. 
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M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Söylüyorsunuz da, uygulama yok! 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hele, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması konusu

nu, Çekiç Güç'ünkü gibi başka uçaklara bırakamayacağımız sözü, her zaman geçerli olan bir 
sözdür. Bunu bem söylemesem de, bu sözler geçerliydi. Ben bunu söylemek mutluluğuna o 
zaman eriştim, bugün tekrar ederim; ama, bu sözler, hiçbir zaman havada kalmaz; bu sözler, 
Türkiye Cumhuriyetinin varlığıyla beraber hep yaşayacak sözlerdir; o bakımdan, havada kal
maz; onları yere indirmek için, benim parti genel başkanlığında kalmama gerek yoktur. Ben 
parti genel başkanlığından ayrıldım; ama, o sözler gene devam ediyor; Türkiye Cumhuriyeti, 
kendi güvenliğini, kendisi korumaya devam ediyor; kimse bundan kuşku duymasın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Sayın Korkmazcan, sataşma konusunu bir kere daha alabilir miyim sizden? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grup sözcüsü, 

hem kendi konuşmamla ilgili olarak, bunun önyargılı, demagojik bir konuşma olduğunu ifade 
etti hem de, Anavatan Partisinin geçmiş uygulamalarında, gerçeklere uygun olmayan bazı be
yanları Anavatan'a mal etti. Bunları açıklamak ihtiyacı duydum. 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'm ken
disine ve partisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, yeni bir sataşmaya meydan vermeyecek 
şekilde, buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —• Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
bugün yaptığımız müzakerelerde, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, belki ilk defa 
muttali olduktan bazı gerçekleri sundum. Bunlardan birisi, geçmiş yaz aylarında, işbaşında 
olan Hükümetin, eşkıyayla gizli bir ateşkes anlaşması yapmış olması hususudur. 

Bu, çok vahim bir olaydır; bundan, Meclisin haberi yoktur, milletin haberi yoktur. Bura
da benim getirdiğim, önyargılı bir değerlendirme değil, Sayın Başbakanın, dünya basını önün
de ifade ettiği bir tutanağın belge olarak konulduğu bir değerlendirmedir. 

Bunları önyargılı bir değerlendirme olarak almak, esasen, Sayın Başbakanın oradaki üs
lubunu da Meclis kürsüsüne taşımaktan ibarettir. Çünkü, Sayın Başbakan da basın toplantir 
sında, hemen hemen, bugünkü grup sözcüsünün ifade ettiği gibi, gerçeklere dayanmayan bir 
tarzda, Anavatan dönemini kötülemektedir. 

Şimdi, evvela, Anavatan'ın iktidarı devrettiği tarihle bugünkü mevcut durumu karşı kar
şıya koymak lazım, insafla karşı karşıya koymak lazım. 20 Ekim tarihinde, Türkiye'nin her 
yerinde, bir bayram meydanı gibi süslenmiş sokaklar ve meydanlarla en ücra mezraya kadar 
seçim propagandası yapabilen, sizlerdiniz; Anavatan'ı kötüleye kötüleye iktidar olmanın im
kânlarını buldunuz; UDİDEM'den, biraz önce gündem dışı konuşmalarda da arkadaşlarımı
zın dile getirdiği sosyal güvenlik sistemlerine kadar, ne kadar malzeme varsa, Türkiye'nin her 
yerine götürme imkânını buldunuz. Bugün ise,'ülkenin belli illerinde, Partiniz, levhasını taşı-
yamıyor! Yani, siz bu iki tabloyu, nasıl insafla yan yana getirip de "ANAP dönemi kan çanağı
na döndürmüştür memleketi" diyorsunuz? 

1983 'te -anarşinin başladığı yıllarda- bir''eyalet'' sözü edilmiş. O, Anavatan'ın, teröre karşı 
kullandığı bir çözüm değildir; Anavatan'ın, mahallî seçimlerle ve mahallî idarelerle ilgili olarak 
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programına koyduğu bir husustu; sonradan, Türkiye'nin şartları içerisinde uygun bulunmadı
ğı için programdan çıkarılmıştır. Kaldı ki, bu bölgeyle ilgili değildir, topyekûn mahallî yöne
timlerin tartışılmasıyla ilgili bir konudur. ' 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan'ın iktidarı devrettiği tarihte, anarşi, terör, PKK, Cudi Da
ğına hapsedilmişti. Bugün ise, maalesef, devlet hapsedilmiş durumdadır. Trenlerini işleteme
yen bir devlet; okullarını açamayan bir devleti; partilerine faaliyet yaptıramayan bir devlet; ga
zetesini dağıtamayan bir devlet... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vergi alamayan... ' 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Neredeyse, vergi alamayan bir devlet; neredeyse, 

Misakı Millî hudutları içerisinde bir olupbittiyi, ateşkes süreci içerisinde anlamak durumunda 
kalan, el uzatan bir Hükümet... Bu manzaraları nasıl yan yana koyuyorsunuz da söylüyorsunuz? 

Eğer sizin, ortağınız SHP'den yeterli desteği alamadığınız için, onlara anlatmak istediği
niz bazı hususlar varsa, bunları anlatın; ama, bizim üzerimizden anlatmaya çalışmayın. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, "Anavatan Partisinin ülkenin ağır yüklerinden kaçtığı için, 
20. Ekimde erken seçime gittiği" iddiası var. 

Değer arkadaşlarım, 20 Ekim seçimlerinin hangi şartlar altında kararlaştırıldığı biliniyor. 
Anavatan iktidarı, Türkiye'nin sorunlarıyla mücadele edebilmenin yolunu, milletin hakemli
ğinde çözmek zorunda kalmıştı. Bizzat sizler tarafından... İçinizde bir grup, bugün Hükümet 
ortağı olanlar, anarşi ve terörün siyasî destekçiliğini yapıyorlardı, öldürülen teröristlerin cena
ze törenlerinde PKK bayraklarıyla yürüyorlardı... En insaflı Doğru Yol Partisi muhalefeti de, 
"bu, hükümetin işidir, bizim işimiz değildir. Kan gölünü kurutun" diyordu; arkasından da, 
"sizin arkanızda millet desteği yok, artık gayri meşru duruma düştünüz" diyordu. 

Böyle bir Hükümet, erken seçime gitmeyip de ne yapacak? 
Erken seçime gitmiştir; çünkü, arkasında yeterli halk desteğinin olmadığı intibaı uyanan 

hükümetlerin erken seçime gitmesi, demokrasinin namusu icabıdır; onu yerine getirmiştir Ana
vatan Partisi. (ANAP Sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakikanızı rica edeyim efendim... Konuşma süreniz 
doldu, lütfen son cümlenizi alayım efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. (DYP 
sıralarından "Süresi doldu Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Son cümlesini söylüyor. 
Son cümlenizi alayım Sayın Korkmazcan, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şu andaki Hükümetin arkasında sadece yüzde 

9'luk halk desteği olduğu söyleniyor; bir defa değil, birkaç defa yapılan anketlerle... 
Siz, yüzde 9'luk halk desteğiyle, içinizdeki uyumsuzluklarla, bayram yeri gibi bir seçimle 

devraldığınız ülkeyi kan gölüne çevirdiniz... Bu durumu yeniden bir daha düşünün; herhalde, 
gelecek olağanüstü halin uzatılması zamanından önce, Hükümetin, seçimleri yenilemesi, belki 
de iki sandığı yan yana koyması zaruretine varırsanız. 

Eğer, "seçim güvenliğini sağlayamayacağız*' diyorsanız, bırakın bize; iki sandığı yan yana 
koymak şartıyla, martta yeniden -aynen 20 Ekim seçimleri gibi- Türkiye'yi bayram yerine çevi
rerek seçime götürürüz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Değerli milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Başkanlığa gönder

miş olduğu bir tezkere var. • ' / / " .y . ' 
, DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim arz etmeme müsaade eder misiniz efendim?.. 
Sayın Bakan, Sayın Gökalp'ın konuşmaları şırasında "Sayın Cumhurbaşkanının sözleri

nin havada kaldığını" ifade ettiğini belirterek, "biz, sayın Cumhurbaşkanının her sözünün yılmaz 
takipçisiyiz" ifadesinin zabıtlara geçmesini istediler. 

' Bu şekliyle zabıtlara geçiriyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kongre mesajı mıdır, nedir bu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Kongre mesajı falan değil. Sayın Bakan, "sataşma var" dedi, söz istedi. Ben, 

sataşma nedeniyle görüşmeleri daha fazla uzatmamak ve kıymetli (değerli) vakitlerinizi alma
mak için bu hususu zabıtlara bu şekliyle geçiriyorum. ' 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Böyle bir hak olur mu? 
BAŞKAN — Sayın Bakanın hakkıdır efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Hangi Bakan?.. 
BAŞKAN — "Devlet Bakanı Sayın Güneş Müftüoğlu" diye arz etmiştim; bir daha arz 

etmemi istiyorsanız, bir daha arz ediyorum efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) ' 
5. — On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay daha i{zatılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi (3/1171) (Devam) 
BAŞKAN — Sayın Hükümet söz istemişti. 

'. İçişleri Bakanı Sayın Menteşe, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ANAP Grubu Sözcüsü Sayın Korkmazcan'ın, SHP Grubu Sözcüsü Sayın Köklü'ye, Refah Partisi 
Grubu Sözcüsü Sayın Kazan'a, DYP Grubu Sözcüsü Sayın Ercan'a ve CHP Grubu Sözcüsü 
Sayın Gökalp'e, eleştirilerinden dolayı teşekkürlerimle söze başlamak istiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bağımsızlar da konuşacak Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Görüştükleri takdirde, onlara da 

müteşekkir kalırım. 
Her ne kadar, arkadaşlarımız, büyük bir sinirlilik içinde, bazen ta Başbakanımıza kadar 

varan sataşmalarda bulundularsa da, günün önemine ve ülkeye vaki hareketlere bağlayarak buna 
hoşgörü içinde baktığımı ifade etmek istiyorum. 

Burada daha önce yaptığım takdim konuşmasında, tabloyu çok samimî bir şekilde Yüce 
Meclisin önüne serdim, "sen böyle yaptın, senin zamanında böyleydi" gibi bir tartışmanın içi
ne girmedim. 

EYÜP. AŞIK (Trabzon)— Yine de girmeyin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Yine de girme taraftarı değilim. 
Olağanüstü halin uzatılması konusunda arkadaşlarımızın sorumluluk duygularına hitap 

etmek istedim. 
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Esasen arkadaşım Sayın Şevket Kazan, "sorumlu Hükümettir" dedi. Elbette sorumlu, 
Hükümettir, her işten sorumlu olan, Hükümettir. Maksadımız, bütün kuruluşların -
Parlamentosuyla, yürütmesiyle, yargısıyla- sorumluluk duygusu içinde olmasını ifade etmek
tir. Eğer bu sorumluluk duygusuna sahip olursak, o takdirde, bu müşterek düşmana karşı hep 
birlikte mücadele etmiş oluruz. 

Biraz önce Sayın Şevket Kazan arkadaşım, "şunları şunları saymıyorsunuz; Ermenisini 
saymıyorsunuz, şunu saymıyorsunuz" dediler. Hepsini teker teker saymak mümkün. 

Esasen, bu PKK meselesinin ucunu -demin 1984 dedim- daha gerilere kadar götürmek 
mümkündür. Meseleyi/Kıbrıs Harekâtından sonra birtakım çevrelerin toparlanması ve Türki
ye'yi (büyüyen ve gelişen Türkiye'yi) bölme, parçalama hevesleri olarak mütalaa etmek gerek
mektedir. O zamandan başlamıştır birtakım ittifaklar. Bunun içinde Ermenisi de var; bugün 
hudutlarımızdan içeriye giren kişiler arasında, terörizme katılanlar arasında Ermeniler de var; 
iç ve dış mihraklar var. 

Değerli arkadaşlarım, elbette bunu kabul ediyoruz; dostlarımız var, dost gözüken dostla
rımız var, düşmanlarımız var. tşte meselenin vüsatini, büyüklüğünü anlatmak için demin bazı 
rakamlar da verdim. Herhalde, gerçekçi olmak, daha doğru bir yol olsa gerektir değerli arka
daşlarım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) —• Sayın Bakanım, Ermenistan'a da bir heyet gidecek mi? 
BAŞKAN —• Siz devam edin Sayın Bakan. 
İÇtŞLERt BAKANI NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bize şimdi 

diyeceksiniz ki, diplomatik birtakım girişimler içinde değil misiniz? Elbette... Suriye'yle de gö
rüşüyoruz, İran'la da görüşüyoruz, Irak'la da görüşüyoruz. Bir taraftan, içteki düşmana kar
gı, PKK'ya karşı mücadelemizi yaparken, elbette, diğer taraftan da, birtakım dostlarımızı da 
uyarıyoruz. IJyarmadığımız takdirde, siz, buraya geleceksiniz, "niye bunlarla görüşmüyorsunuz" 
diyeceksiniz. Görüşüyoruz, uyarıyoruz, "PKK'nın arkasından çekiliniz" diyoruz; onlar bize 
"yokuz" diyorlar; ama, biz, bu müzakereleri devam ettirme azminde ve kararındayız. 

Sayın Korkmazcan arkadaşımın söylediği bazı hususlara değinmek istiyorum. Vaktiyle 
PKK'nın ateş kesmesi hadisesine değindiler; eşkıyayla pazarlık yapıldığını ifade ettiler. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —Sayın Başbakan geldiler!.». [ANAP sıralarından alkış
lar (!) 1 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHtT MENTEŞE (Devamla) — O zamanki hükümetin, o hükü
met içinde bulunan arkadaşlarımızın eşkıyayla pazarlık yapması asla mümkün değildir. Ateş
kes süreci olarak bilinen dönemde, bir hükümetin veya üyesinin eşkıyayla pazarlık yapabilece
ğini düşünmek, vahim bir hata olsa gerektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Başbakanın basın toplantısındaki ifadesidir. Sa
ydın Bakan, benim değil... 

İÇtŞLERt BAKANI NAHtT MENTEŞE (Devamla) — Cumhuriyet hükümetlerinde gö
re/ yapan hiçbir arkadaşımızın, bu meselelere, devlet ve ülke menfaatları dışında bakabilmesi 
mümkün değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Size o günleri hatırlatmak istiyorum : O dönemde medya ve kamuoyunda yaratılan hava, 
örgütün şiddet eylemlerini bıraktığı ve bırakacağı şeklinde oluşturulmuştur. Hatırlayınız, o günleri 
hatırlayınız... Dünya basını, Türkiye'deki basın, medya, âdeta, Apo'nun ateşkes ilanına 
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inanmıştı. Ateş kesilmiş... Acaba, bu ortamda, o zamanki Hükümet ne yapabilirdi? Ateşi ke
sene karşı ateş ettiğiniz takdirde, elbette, o zaman Hükümeti suçlayacaklardı. Bir taktik uygu
lanmıştır; ama, hiçbir zaman, o dönemde de hiçbir bakan, hiçbir başbakan güvenlik güçlerine 
"durun" dememiştir, "işinizi tatil edin" dememiştir. Bunlar devlet arşivlerinde vardır değerli 
arkadaşlarım. 

Yine Sayın Korkmazcan arkadaşımız, özel tim personeli sayısının iktidarı bıraktıkları za
man, 4 200 olduğunu söylediler. Biraz evvel rakamlan getirttim; o zaman teslim alınan rakam 
2 400'dür; bunlar, polistir, özel timdir ve bunların bin kadarı da batı bölgelerindeydi. 

Bugün yapılan, bu sayıyı katbekat artırmaktır ve tecrübeli, deneyimli polisleri de bu böl
gelere aktarmaktır; yaptığımız budur değerli arkadaşlarım. Kınamıyorum; ama, bir tespiti ce-
vaplandırıyorum. 

Yine, 1987 yılında Olağanüstü Hal Bölgesinde 8 634 olan polis sayısı, bugün, 1993 *te, 14 
522*ye yükseltilmiş bulunmaktadır, gönüllü geçici köy korucusu sayısı da 36 482'ye yükseltil
miş bulunmaktadır. 

Sayın Hasan Korkmazcan arkadaşım, bazı demiryollarının çalışmadığını ifade ettiler. 
Elazığ-Tatvan hattı -biliyorsunuz, daha evvel teröristlerce hasara uğratılmıştı- bugün ona

rılarak işletmeye açılmıştır, yük trenleri de seferdedir. Yine, Diyarbakır-Kurtalan demiryolun
da halen ulaşım devam etmektedir. . 

Biraz evvel, Erzurum-Erzincan-Samsa'dan bahsettiler ye benim beyanımı eleştirdiler. 
Esasında bu, devam eden bir harekettir. Erzincan ile Erzurum arasında Tunceli'ye giren 

bir mıntıka var -7 kilometre kadar- burası hiçbir zaman tutulamamış; emniyet bakımından zor
luklar içinde, tik defa, bir haftadan beri, devlet, buraya tam manasıyla hâkim olmuş ve terö
ristler oradan püskürtülmüş; iki üç gün evvel de 4 terörist öldürülerek silahları teslim alınmıştır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Orası toplu iğne başından küçük mü Sayın Bakanît 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Yine, Sayın Şevket Kazan arka
daşımız bir gemiden, bir kaçakçılıktan bahsettiler; bunu tespit etmiş bulunmaktayız. 

Hadise konusu gemi Malta bandralıdır, ismi de "Annem" dir. Bu gemi 12.10.1992 tarihin
de Bulgaristan-\&rna Limanından yüklenmiş ve değişik limanlarda dolaşmıştır. 11 Ağustos 1993 
günü Kuzey Kıbrıs Magosa Limanında bu gemiye el konulmuş bulunmaktadır. Gemide, ger
çekten, 7.65 çapında 3 102 adet silah, 6.31 çapında 2 400 adet silah ve 9 700 adet kalaşnikof 
ele geçirilmiş olup, kaptan ye mürettebatı halen gözaltında bulunmaktadır. Soruşturma, ulus
lararası seviyede devam etmektedir. Sayın Kazan'a bu açıklama fırsatını verdikleri için teşek
kürlerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, PKK'nın, Türkiye'deki hedefleri belli, uygulamak istediği hedefler 
belli; evvela bunu tespit etmek icap etmektedir. Yapmak istediği nedir?.. Gazeteleri kapatıyor, 
daha doğrusu, "kapatın" diyor; gazeteler de dağıtımdan vazgeçiyorlar. Neden : İkili iktidar 
olduğunu göstermek için. Bazı siyasî partileri kapatmak istiyor. Türkiye'de ikili iktidar oldu
ğunu göstermek için. Hedeflerinden birincisi bu... Evvelemirde ikili iktidar, sonra kültürel özerk
lik, ondan sonrada mahallî özerklik, federatif devlet ve müstakil devlet... İşte PKK'nın hedefi bu. 

Evvela bu hedef konusunda birleşmemiz icap etmektedir, ondan sonra da tedbirlerini dü
şünmemiz icap etmektedir. 

— 62 — 



TB.M.M. B : 25 9 .11 .1993 0 : 1 

Şunu ifade edeyim ki: Başlangıçta gazeteler, faaliyetlerine gerçekten,, PKK'nın ihtarı üze
rine son vermişlerdir; ama, alınan tedbirlerle, bugün gazeteler, dağıtımlarını yapmaktadırlar. 
Basınımız bu bilincin içindedir ve cesur çıkışlarla görevini yapmaya devam etmektedir. 

Yine, siyasî partilerin kapatılması hadiseleri ve bazı parti il veya ilçe başkanlarınca yapı
lan tazyiklerde de güvenlik kuvvetlerince takip edilmektedir. Günbegün, anbean, güneydoğu 
bölgesindeki valilerle ve emniyet yetkilileriyle devamlı şekilde görüşmekteyiz; yine, bu tehdide 
maruz kalan parti il veya ilçe başkanlarıyla da görüşmekteyiz. Onun için, azimliyiz, kararlıyız; 
parti faaliyetleri orada sürdürülecektir, basın da orada dağıtımına devam edecektir ve mahallî 
seçimler de orada güvenlik içinde cereyan edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ben istiyordum ki, burada konuşan arkadaşlarımız, bize, tedavi üze
rinde birtakım önerilerde bulunsunlar. 

Peki, olanğanüstü hali tasvip etmiyoruz, devamını istemiyoruz, ama, bunun yerine ne öne
rilmektedir. Hiçbir arkadaşım bunu söylemedi; yani, "Hükümet, şunları, şunları, şunları ya
pıyor; ama, bunları yapmıyor" diye öneri getirselerdi. Dikkatle dinledim, teker teker not al
dım, istifade etmek istedim; gerçekten burada arkadaşlarımı dikkatle dinledim, başlangıçta da 
kendilerine teşekkür ettim... 

Değerli arkadaşlarım, hadesi belli. Başlangıçta söylediğim gibi, bu güzel ülkeyi bölmek, 
parçalamak istemektedirler. Hani, Sayın Başbakanımız hep ifade ediyor, "biz et ve tırnak gi
biyiz, bir bütünüz, hepimiz bir bütünün parçalarıyız" diyor; ama, oradan buradan dürtülmek 
suretiyle, oyuna getirilmek istenmektedir Türkiye. Bu oyuna düşmeyeceğiz. 

Demin de söyledim, elbette, Ortadoğu bölgesinde, petrole yakın bir bölgede, dost-düşman, 
burada güçlü bir Türkiye'yi istememektedir. Esasında biz, Misakımillî sınırlarını hep birlikte 
çizdik; Kürdüyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Arnavuduyla, bu Misakımillî sınırlarını hep beraber 
çizdik, İşte, bu Misakımillî hudutlarından bir parça toprak vermek istemiyoruz. Esasen biz, 
bu Misakımillî hudutları içinde ülkeyi kalkındırmak istiyoruz; hani, Atatürk'ün hedef göster
diği "muasır medeniyet ve o muasır medeniyetin üstüne çıkma hedefi... tşte, bizim başka hiç
bir toprak talebimiz yok. Oriun için, hepimiz büyük sorumluluk içindeyiz değerli arkadaşlarım. 

Ben istiyordum ki, buradaki arkadaşlarım, hep birlikte, olağanüstü halin uzatılmasıyla 
ilgili tezkereye "evet" desinler. Neden?., Başka bir çare yok... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Siz çare bulacaktınız ya!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Getirebiliyorlar mı başka çare? 

Yok. Olağanüstü hali bugün kaldıralım; ama, acaba orayı nasıl idare edeceğiz? Onun için, esa
sen, olağanüstü hal, anayasal bir müessese. Eskiden daha önceleri bu yoktu. Biliyorsunuz, 1980 
öncesi, hemen sıkıyönetim ilan ediliyor du; ama, olağanüstü hal getirilmiştir,» bu makanizma 
kullanılmaktadır; dikkatle kullanılmaktadır, hukukun içinde kalmak suretiyle de kullanılmak
tadır. Biz, masum vatandaşımız zarar görmesin istemekteyiz. Ama, söylediğim gibi, PKK'nın, 
metodu başka, bizimki başka... Tarayıp geçiyor, öldürüyor; giriyor bir kahvehanenin içine... 
tşte, gördünüz, geçen gün Yavi'de 38 masum vatandaş öldü. Genç çocuklar oraya bir kimyasal 
madde atıyorlar onları baygın hale getiriyorlar, ondan sonra tarayıp gidiyorlar. Onların metot
ları belli... Aynı metodu devlet olarak uygulayabilir miyiz? tşte, hukukun içinde kalmak sure
tiyle, biz bu PKK hainiyle mücadele etmekteyiz. Hepimiz sorumluluk duygusu içinde bu mü
cadeleye katılacağız. 

Hepinize derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakana sorum var. 
BAŞKAN — Nedir efendim? Sayın Bakana sorunuz mu var? • . ' " ' 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İçtüzüğün 61 inci maddesine göre... 
BAŞKAN — Böyle bir görüşmede soru müessesesi çalışmaz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)— Çalışır. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Evet, çalışır. 
BAŞKAN — Sizin bir arzınız varsa, ben onu alayım efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakandan sorum şu... (DYP sıralarından, 

"soru yok" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim; soru olarak almıyorum, Sayın Grup Başkanvekili bir 

arzda bulunuyor... Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Soruyla ilgili usul tartışmasını bir başka oturum

da yaparız; ama, arzım şu efendim : Sayın Bakan, "ateşkes konusu, sadece PKK'nın kendi 
konusudur"; bir de, "medyada yazılmıştır, çizUmiştir"' dediler. 

Bu konuyu, gündeme getiren ben değilim; konuyu gündeme getiren, 4 Ekim 1993 tarihin
de istanbul'da basın toplantısı yapan Sayın Başbakandır. Sayın Başbakanın konuşması aynen 
Şöyledir, üç satırını okuyorum.. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakikanızı rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — "Hükümet buna, 'peki' diyor, (DYP sıralarından 

gürültüler) bu barış isteğine barış elini uzatıyor. Kim elini uzatıyor? Hükümet uzatıyor ve bir 
tür oyuna geliyor. "Kim oyuna geliyor?.. Hükümet oyuna geliyor. Çünkü, eşkiya o zaman müthiş 
bir biçimde kendini yeniliyor. Bunu tekrar, PKK eski yanın elebaşısının ağzından dinliyoruz..." 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Korkmazcan, anlaşıldı. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bundan dolayı o Hükümet hakkında soruşturma 

önergesi vereceğiz. . '„' 
BAŞKAN — Efendim, yerinize buyurun, konuşmanızda da bu konuya temas ettiniz, Sa

yın Bakan da kendi... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tekzip edecekse etsin, belki1 yanlış geçmiştir... 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakikanızı rica edeyim, ben sizi dinledim, bir daki

kanızı rica ediyorum, yerinize oturun. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, bir dakika... 
Sayın Korkmazcan, konuşmanızda da bu konuya temas ettiniz, Sayın Bakan da kendi an

layışı ve üslubu içerisinde size cevap verdi, o takdir hakkını kullandı. Bu konuda, eğer Sayın 
Başbakanın ilave bir söyleyeceği varsa, Sayın Başbakan burada, söz isterlerse söz veririz. Baş
ka bir problem yok efendim. ( 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, o zamanki ortamı ve 
şartları söyledim. 

BAŞKAN — Ben söyledim, cevap verdiğinizi söyledim. 
Buyurun Sayın Kazan. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan çok nazik üsluplarıyla ve dik
katle takip ettiğimiz bir konuşma yaptılar, faydalandık. Ancak, konuşmalarının sonunda, "bütün 
grup sözcülerini dikkatle takip ettim, izledim; herhangi bir öneride bulunmadılar" dediler. 

Sayın Başkan, Çekiç Güç'ün gitmesi lazım geldiği -ki, olağanüstü halle alakalı bir şey değil-
bölgeden yabancıların çıkması gerektiği ve buna mütedair birtakım önerilerde bulunduk. 

BAŞKAN-—Sayın Kazan, bir dakika efendim. 
Efendim, sizin ve Sayın Coşkun Gökalp'in önerileri oldu, açıkça zabıtlara geçti. Sayın Ba

kan, kendi üslubu ve anlayışı içerisinde öyle değerlendirdi. Bizim buna müdahale etmemiz müm
kün değil. 

ŞEVKET KA2AN (Kocaeli) — Müdahale değil de, sadece açıklık getirmek için. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, zabıtlara geçti; buyurun. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, telaş buyurmayın, her milletvekili burada kalkar, Başkanlık Divanı

na arz eder, Başkanlık Divanı da cevabını verir ve mutlaka tatmin olucu bir sonuca erişiriz, 
hiç endişeniz olmasın. i 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başbakan cevap verecek mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Biz arz ettik. 
Gruplar ve Hükümet adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına görüşmelere geçiyorum. 
Daha önceki müracaat sırasını bir kere daha arz ediyorum : 1. Mahmut Alınak, 2. Remzi 

Kartal, 3. Esat Bütün, 4. Nazmi Çiloğlu. 
Sayın Alınak, buyurun, ilk söz sizin. ' . 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; '^olağanüstü hal 

uygulamasını kaldıracağım" diyerek bu Parlamentodan güvenoyu alan Hükümetin acizliğini, 
teslimiyetini ve çözümsüzlüğünü bugün burada bir defa daha oylayacağız. Hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Sayın Bakan az önce yaptığı konuşmasında, hiçbir parti grubunun, grup sözcülerinin çö
züm koymadıklarını, koyamadıklarını ifade etti. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Tabiî biz hariç... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Katılırız ya da katılmayız; bence muhalefetin de çö

zümü yok. Bu konuda muhalefet beni bağışlasın, biraz vebal altında... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Çözüm?.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bunu tartışırız, konuşuruz ve bir yolunu buluruz, inanın 

ki buluruz. Çaresizlik yok; yaşam zengindir. 
Değerli arkadaşlarıma, çözüm ortada, çözüm önümüzde... Çözüm, demokrasidir; çözüm, 

özgürleşmedir, çağdaşlaşmadır çözüm; çözüm, insan hak ve özgürlüklerine saygı olmadır; çö
züm, Kürt kimliğini kabul etmedir. ' 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Çözümü söyle... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ona da geleceğim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alınak, Genel Kurula hitap edin. 
Sayın milletvekilleri, siz de lüften müdahil olmayın efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, inanın ki, büyük bir krizin ve 
dehşet verici bir kutuplaşmanın yaşandığı günler geçiriyoruz; zor günler yaşıyoruz. Bu neden
le, korkularımızla değil, inançlarımızla, ümitlerimizle karar vermek durumundayız. Böylesi bir 
noktadayız. 
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Halkın iradesinin yönetimde ifadesini bulması, bildiğiniz gibi, demokrasinin "olmazsa 
olmaz" koşuludur. Halkın iradesi yansımıyorsa yönetime ve yönetim biçimi halkın iradesine 
ve istemlerine denk düşmüyorsa, takdir edersiniz ki, demokrasinin varlığından söz etmek müm
kün değildir. Bu nedenle, biz bir yol ayırımı ndayız; sayın Parlamento olarak; bu Parlamento
nun sayın üyeleri olarak sizler bir yol ayırımındasınız. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLÂN (Balıkesir) — Ne demek yol ayrımı? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hemen heyecanlanmayın, ön yargılı olmayın lütfen. 

Ben, sizlerle diyalog kurmaya çalışıyorum. Demokrat mıyız, değil miyiz?... Yol ayırımı bu. Bu
na karar verceğiz. Hemen ürkmeyin canım!.. Demokrat mıyız, değil miyiz; buna karar verece
ğiz. Demokrat isek... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Terörü kınayın, PKK'yı kınayın. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) -— Ben ona da geleceğim. 
Bakınız, ikide bir bize dayatılıyor "terörü kınayın" deniyor. 
BAŞKAN — Sayın Almak, eğer Genel Kurula hitap etmezseniz, bir kere daha ihtar edece

ğim. Lütfen Genel Kurula hitap ediniz. 
Sayın Çiloğlu, siz müdahil olmayın efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, "Terörü kınayın" diye laf .atıyor, 

ben de bu söze yanıt vermek istiyorum. Son zamanlarda enç ok da Sayın Mesut Yılmaz bu 
konuda oldukça üstümüze geliyor. Ya sataşmasınlar veya sataşmalara yanıt verme konusunda 
lütfen bana toleranslı davranın Sayın Başkanım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, demokrat isek biz, varsa böyle bir iddiamız, işte ortada ola-
ğünüstü hal uygulaması... Bu uygulama bizler için, hepimiz için bir kriterdir. Nasıl bir kriter
dir?... Olağansütü hal uygulaması, bölge halkının iradesine denk düşüyor mu, düşmüyor mu? 
Bölge halkı, olağanüstü hal uygulamasından yana mıdır, degilmidir? O zaman, bunu tespit 
etmemiz gerekiyor. Buyurun gidelim, olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili olarak bir referan
dum yapalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bu konuda referandum olur mu? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dinleyin beni, lütfen dinleyin. Bu kadar da üstümüze 

gelmeyin, insaflı olun. İstiyorsanız, ben kürsüyü terk eder giderim... (DYP ve ANAP sırala
rından gürültüler) 

Lütfen beni dinleyin. Sevgili arkadaşlar, dinleyin, tahammül edin. Bakın, ayda yılda bir : 

çıkıyoruz bu kürsüye. Grubumuz yok, imkânlarımız kısıtlı ve en kötüsü, kendimizi ifade ede
miyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir referandum yapılsın, hepiniz göreceksiniz ki, bölge halkının ezici 
bir çoğunluğunda (Bölge milletvekilleri gidiyor; Batı'dan milletvekilleri geliyor, araştırıyorlar, 
görüyorlar, izliyorlar) somut durum şudur : Bölge halkı, olağanüstü hal uygulamasına karşı
dır. Ama biz ne yapıyoruz?.. Biz, halkın iradesine rağmen, olağanüstü hal uygulamasını sür
dürüyoruz. Millî Güvenlik Kurulunun onay makamı imişiz gibi, Millî Güvenlik Kurulunca bu
raya getirilen kararları onayan bir makam durumuna dönüşmüşüz. 

Değerli arkadaşlarım, şu konuda bir anlaşma yapmamız lazım : Bu Parlamentoda halkın 
iradesi gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Sayın Başbakan, bu Parlamentoda halkın ira
desi gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? 
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SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Genel Kurula konuş. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu Parlamento en üstün irade midir, değil midir? Bu 

Parlamento, halkın iradesinin yansıdığı siyasal bir organ olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bu 
Parlamentoya halkın siyasal iradesi mi yansıyacak, yoksa Millî Güvenlik Kurulunun iradesi mı? 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Bizi buraya kim getirdi? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu konuda, lütfen tavrımızı koyalım, siyasetçiler ola

rak bu, bizler için bir görev. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Alınak, PKK'ya karşı tavrınızı bir koy da 

görelim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkan zaman konusunda bana tolerans tanı

yacak ise, bu konudaki düşüncemi ortaya koyarım; aksi halde, zaman konusunda sıkıntı çıka
caksa, lütfen, bu konuyla ilgili bir genel görüşme açalım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — PKK konusunda bir tavrını koy da görelim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, genel görüşme açalım, tavrı

mızı koyalım, her şeyi tartışalım. Lütfen ne olursunuz tartışalım, konuşalım; konuşmaktan za
rar'gelmez. Konuşmak, kurşun sıkmak değildir, öldürme değildir; konuşmak, insanî bir şey
dir. Üstelik, siyasetçiler olarak bizim konuşmaktan başka bir silahımız da yok. Bu konuda da 
son derece rahatız. Konuşalım; açalım, kürsüyü açalım, tartışalım, konuşalım. Mademki söy
lüyorsunuz, bir cümleyle cevap vereyim. Kim ki... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 2 yaşındaki bebeği öldürmek insanlık mıdır? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Kim ki, halka zulmediyorsa -altını çiziyorum- halk 

üstünde terör estiriyorsa, köy yakıyorsa, yıkıyorsa, bombalıyorsa, halka işkence yapıyorsa, kim 
olursa olsun, babamız bile olsa, karşı çıkmaya hazırız. Peki siz var mısınız? Buyurun Lice'ye» 
buyurun Digor'a, buyurun Malazgirt'e... Buyurun, o zaman karşı çıkalım... (DEP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Haydi buyurun... (Gürültüler) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — PKK'nın lafını söyleyemiyorsun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli dostlarım, demokratlığın ölçüsünü koydum, 

olağanüstü hal uygulaması bu konuda bir kriterdir, dedim, bunu arz ettim. Kimseyi suçlamı
yorum, birey olarak suçlamıyorum, Parlamento olarak çok ağır görevlerimiz var. Zor günler 
geçiyor... 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Başbağlar'a gidelim... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Oraya da gidelim. 
Zor günler yaşıyoruz değerli arkadaşlarım, Yani diyelim ki, siz şimdi bağırıp çağırdınız, 

beni konuşturmadınız; ne kazanacaksınız; ya da beni tartakladınız, neyi kazanacaksınız? Beni 
dinlemek zorundasınız. Her birinizin bu kürsüde ne kadar söz hakkı varsa, her birimizin, Mah
mut Alınak'm da bu kürsüde o kadar söz hakkı var. (DYP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Tahrik etme. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben tahrikten mümkün olduğu kadar kaçınmaya ça

lışıyorum. Lütfen, lütfen... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Provoke etme; rahat rahat konuşuyorsun. 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — Prövoke etmiyorum, sessizce birbirimizi dinleyelim. 
Grup başkanvekilisiniz... 

BAŞKAN — Sayın Almak, zamanınız bitmök üzere; Genel Kurula söyleyeceğinizi söyleyin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Efendim,.çare olsaydı olağanüstü hal uygulaması, bu 

uygulamalar, yani olağan dışı uygulamalar çare olsaydı, zaten bugün bu sıkıntıları yaşıyor ol
mayacaktık, olmazdık da. Çünkü, 28 Aralık 1978'Ierden bugüne geldik ve PKK'nin silahlı ey- , 
lemlerine başladığı... (DYP sıralarından "PKK'ci" sesleri, gürültüler) Dinlemiyorsunuz ki, ta
hammül yok ki... 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — PKK'nin silahlı eylemlere başladığı 1984 yılında ola

ğan yönetim yoktu; sıkıyönetim vardı ve sıkıyönetime rağmen olaylar başlamıştır. 12,Eylül... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — tki dakika daha sürenizi uzatıyorum. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkan, öbür konuşmacılara tanıdığınız süreyi 

bana da tanıyınız. 
BAŞKAN — O sözcülerin 20 dakikalık konuşmalarında 5 dakika uzattım, sizin 10 dakika 

konuşma hakkınız var, ona göre iki dakika uzatıyorum. 
Buyurun, devam edin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla)— Bu haksızlık, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Vakti harcamayın efendim, buyurun devam edin. Hiç haksızlık değil, gayet 

adil davranıyorum. 20 dakikalık konuşmada 5 dakikalık bir ek süre verdim, 10 dakikalık ko
nuşmada da ikibuçuk dakika süre veriyorum. 

Buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — öteki konuşmacı arkadaşlara gösterilen toleransın, 

bana da gösterilmesini istiyorum. (ANAP sıralarından "onlar grup sözcüleriydi'' sesleri) 
BAŞKAN — Size de gösteriyorum toleransı... - • • 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkan, eğer tolerans göstermiyorsa, diyorum 

ki, biz burada Kürt ve Türk halkının kaderini tartışıyoruz; bu ülkenin geleceğini, gönüllü birli
ği tartışıyoruz. Bunun için, eğer Sayın.Başkan bana bu süreyi vermiyorsa, gönüllü birliği tartı
şıyoruz, demokrasiyi tartışıyoruz, gençlerimizin ölmemesi gerektiğini burada tartışmaya çalı
şıyoruz... 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — istismar etme... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — istismar etmiyorum... Orada ölen insanlar Kürt gen

cidir, Karadenizli üreticinin çocuğudur, Edirneli çiftçinin çocuğudur, Ankaralı memurun ço
cuğudur, Sayın Başbakanın çocuğu değildir. Orada akıtılan trilyonlar halkın parasıdır, Sayın 
Başbakanın serveti değildir. Bu nedenle, bana tanınan iki dakikalık süreyi kullanmıyorum, he
pinize saygılar sunuyorum. Çok önemli şeyler söylemek istiyordum; ama, imkân verilmedi. 
Dilerdim ki, Genel Kurulun kararıyla konuşma süreni 10 dakika daha uzâtılâbilsin, öteki ko
nuşmacılara gösterilen tolerans bana da tanınabilsin. Bu da, bana karşı çıkan arkadaşlarımın 
ayıbıdır. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum; sabrınız için teşekkür ediyorum. (DEP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Şahıslar adına ikinci konuşma,sırası, Sayın Remzi Kartal'ın. 
Sayın Kartal, konuşma süreniz 10 dakikadır. Bu süre yetmediği takdirde, sizin sürenizi de 

ikibuçuk dakika uzatacağım efendim. 
Buyurun. (DEP sıralarından alkışlar) 
REMZİ KARTAL (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin on ilde 

dört ay daha uzatılmasını isteyen Hükümet tezkeresi üzerinde şahsî düşüncelerimi sunmak üzere 
huzurunuzdayım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Saygıdeğer, milletvekilleri, ülkemizde artık hiç kimsenin sessiz kalamayacağı kaygı verici 
günler yaşanıyor. Yoğunlaşarak artan şiddet olayları, toplumsal yaşamımızı derinden etkileye
cek boyutlardadır. Gelişmelere baktığımız zaman, her gün oluk oluk kan dökülüyor, ilçeler, 
köyler neredeyse haritadan siliniyor, can ve mal güvenliği kalmamış, büyük bir göç olayı ve 
işsizlik her geçen gün daha da artıyor. Bölgede, ekonomi durma noktasına gelmiş, bu yıl için, 
Türkiye'nin genel bütçesinden 100 trilyon para harcandığı söyleniyor. f 

Köy yakmalar, boşaltmalar, faili meçhul cinayetler, günlük yaşamın birer parçası haline 
getirildi. Daha önceleri Alanya, Fethiye, Urla ve Çanakkale gibi yerleşim yerlerinde gelişen kış
kırtmalar, Erzurum'da daha da ileri boyutlara ulaştırılarak, bir Türk-Kürt kamplaşmasına gi
diliyor. Siyasî partiler ve basın faaliyetleri üzerinde tehditler var. 

Tablonun sonucunu şöyle özetleyebiliriz : Türkiye kan kaybediyor, ekonomik kaynakları
nı heder ediyor ve zaman kaybediyor. Kaybettiklerimiz, en değerli varlıklarımızdır. 

Bu kötü tabloya ilave edilecek daha birçok konu var. Olayları iyi .incelediğimizde, ne dev
letin halka ne de halkın devlete güveninin kalmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bütün bunla
rın sonucunda, devletle halk arasındaki uçurumun her geçen gün biraz daha derinleştiğini ve 
devletin halka yabancılaştığını görüyoruz. Sonuç olarak da, şiddetin, yöntem olarak halkın 
içinde geniş destek bulmasına uygun ortam hazırlandığım: görüyoruz. 

Şüphesiz, bu anlatılan tabloda, sevinebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Olayların sonuçları, 
başta ülke bütünlüğü, can güvenliği ve toplumsal huzur olmak üzere, ekonomik, sosyal, siya
sal ve yaşamın her alanında vahim ölçülere ulaşmıştır. Bu olumsuz gelişmelerin, toplumun, 
birlikte var olmasını sağlayan değerlerini tehdit altına aldığını görmezlikten gelemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, yaşadığımız bu zor ve ağır koşullar, herkesin, bütün kurumların, ama, 
özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin, olayların üzerinde soğunkanlılıkla düşünmesini ve 
sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini gerektiriyor. Birbirimizi suçlayarak, birbirimize 
önyargılı yaklaşarak, gelinen noktada sorumluluğu başkalarına yıkarak, ucuz parti politikala
rıyla oy hesabı, yaparak, bu sıkıntıları aşamayız. Bu, bir siyasî parti olayı değildir; herkesin, 
bütün Türkiye'nin olayıdır. Her şeyden öncê  altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum ki, ülke 
bütünlüğüyle ilgili bize yönelik haksız iddiaları Demokrasi Partisi olarak reddediyoruz. Bize 
yönelik bu kampanyanın, ırkçı, şoven, siyasal niyetlerle beraber, ucuz oy politikalarına dayan
dığı inanacındayız. Toplumsal kutuplaşma açısından asıl tehlikeli olan da, bu faydacı yakla
şımdır. Oysa ki biz, sürekli önemli bir tehlikeye işaret ediyoruz; yaratılan bu şiddet ortamında 
Türkiyemizin toplumsal gerçeklerine uygun olmayan yanlış politikaların, sonuçta ülkeyi bö
lünmeye doğru götürmesinden endişe duyuyoruz ve sürekli de bunu ifade ediyoruz. 
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Kürt kimliği, Anayasada ve yasalarda ülke bütünlüğü açısından riskli bir olgu olarak ka
bul edilmiştir. Yaşadığımız sıkıntıların, Kürt sorunuyla ilgili uygulanan yanlış politikalardan 
kaynaklandığına inanıyoruz. Rejim, vatandaşlık esasına göre yurttaşlara eşitliği Öngörmüştür. 
Buna göre Kürtler, anonim hakları olan kendilerine ait dil, kültür, eğitim gibi olanaklardan 
mahrum bırakılmışlardır. Hızla değişen dünyanın bir parçası olan Türkiye'de yaşayan Kürtler 
de, gelinen süreçte, bu vatandaşlık esasına dayalı sistemde, kimlik olarak kendilerini dışlandı-
gına inanmaktadırlar ve ülke bütünlüğü içinde kendilerini ifade edebilmek, yönetebilmek, kül
türlerini yaşamak istiyorlar. 

Rejim, bu isteği, Türkiye'nin bütünlüğü açısından tehlikeli kabul etmiştir. Bu anlayış, re
jimle halk arasında güvensizliğin, yabancılaşmanın oluşmasına sebep olmuştur. Rejim, uygun 
görmediği siyasal, sosyal, kültürel taleplere karşı kendisini koruyabilmek için yasal ve idarî ted
birler almıştır; Kürt kimliğine, siyasî faaliyetlere, düşünce özgürlüğüne yasal sınırlandırmalar 
getirilmiştir. Bu yetmemiş; olağanüstü hal sistemi, koruculuk ve antiterör yasası gibi tedbirler
le, sistem, daha da baskıcı, bunaltıcı bir hale getirilmiştir. 

Bütün bunlar, olayların, güvenlik dışındaki diğer boyutlarının görülmemesinden kaynak
lanmıştır. Yasalarımıza göre, Türkiye'de tyaşka bir halkın varlığını iddia etmekj bölücülük sa
yılmıştır. Nitekim, Halkın Emek Partisinin kapatılmasında, Anayasa Mahkemesi kararı bu ge
rekçeye dayandırılmaktadır. Devlet Güvenlik Mahkemesinde bizimle ilgili açılan davaların he
men hemen hepsi, bu gerekçeyle açılmıştır. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi, farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına ve tartışma plat
formu yaratılarak, yanlışların, doğruların belirtilmesine fırsat verilmemiştir. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler, zaman zaman, salt güvenlik tedbirlerine daya
nan politikaların bölgedeki halk üzerindeki uygulamalarını ve sonuçlarını bu kürsüden duyur
maya çalıştık. Amacımız, halkın gördüğü zararları ve devlet-halk ilişkilerinin çok vahim bo
yutlara geldiğini ve şiddetin nasıl tırmandırıldığını anlatmaktı. Her defasında, "siz, devlet gü
venlik güçlerini kasıtlı olarak yıpratmak maksadıyla bunları söylüyorsunuz" anlayişıla karşılaştık. 

Şunu da çok net ifade etmek istiyorum : Hiçbirimizin böyle bir maksadı yoktur. Çünkü 
bizler, bölge milletvekilleri olarak, sizlerden çok daha gerçekçi bir şekilde, güvenlik güçlerinin 
hangi koşullarda orada görev yaptığını biliyoruz. 

Sorumluluk, güvenlik güçlerinde değildir, onlar, kendilerine verilen görevleri çok zor ko
şullar altında yerine getirmeye çalışıyorlar. Bütün sorumluluk burada, o politikalara karar ve
ren kurumlarda ve kadrolardadır. Kim ağzını açıp muhalif bir şey söylemişse, hem karşısına 
geçip "devleti bölmek istiyorlar, güvenlik güçlerine düşmanlık yapıyorlar" gibi kolaycı yakla
şımlarla bugüne dek günübirlik politikalarla siyasetçiler, bizatihi devlete ve güvenlik güçlerine 
zarar vermişlerdir. Zira, bu tarz yaklaşımlarla, konuların sağlıklı bir şekilde tartışılması engel
lenmiş, toplumsal rahatsızlıkarın büyümesine sebep olunmuştur. Ve bugün gelinen noktada 
yoğunlaşan şiddet, iki halkın bir arada yaşama arzusunu kemirmektedir. Bu, çok tehlikeli bir 
gelişmedir. Dünyanın çağdaş hiçbir ülkesinde, etnik olaylar, güvenlik politikalarıyla kalıcı bir 
şekilde çözülememiştir. Güvenlik politikalarını esas alan diğer ülkelerde ise, sorunlar kangren 
haline getirilmiştir. • * ' . - . 

Sayın milletvekilleri, toplumsal yaralarımızın adını, teşhisini doğru koymadıkça, tedavi
sinde de başarılı olamayız. Bugüne dek, kimi güneydoğu olayı, kimi feodal yapı olayı, kimi 
ekonomik geri kalmışlık, kimi de dış destekli terör olayı, kimi üç-beş eşkıya olayı şeklinde olaylara 

: — . 7 0 — - ' : ' • • ! • • . 
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, teşhis koymaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, olayları "29 uncu Kürt isyanı" ola
rak adlandırıyor. Genelkurmay Başkanı Sayın Güreş, olayların az şiddette bir savaş olduğunu 
söylüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından katapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kartal, 2.5 takika süre veriyorum, konuşmanıza devam edin. 
REMZİ KARTAL (Devamla) — En üst düzeyde ifade edilen bu görüşmeler, olayları doğ

ru teşhis etmemiz açısından çok önemli tespitlerdir. Evet, olayların ana nedeni Kürt sorunun
dur. Maalesef, "savaş" olarak adlandırılacak boyutlara gelmiştir. Ülkenin bütünlüğünü sağla
mak ve toplumsal yaşamımızı, şiddetin bütün sonuçlarından arındırmak, temel hedefimizdir. 
Bu temel hedef, bu ülkede yaşayan Türk-Kürt bütün insanların ortak çıkarıdır. Birliği, bütün
lüğü ve kardeşliği sağlamanın vazgeçilmez koşulu, bu ortak paydada yararı olan halkın deste
ğinin alınmasıdır. Halkın gönüllü desteğini almayı hedeflemeyen, salt güvenlik tedbirleri çer
çevesinde kalan politikaların sonuç vermesi gerçekçi değildir. Bu şekilde alınması hedeflenen 
sonuç ise, bugüne dek olduğu gibi, acılı olacaktır. Bu yaklaşım, Türkiye halkı açısından çö
züm getirmemiştir. Kalıcı olmayan sonuç, çözüm değildir. 

Ülkenin bütünlüğü ve iç barışın sağlanması ve adı, "Kürt sorunu" olan bu problemin ka
lıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması için, politikalarımızda Kürt halkının desteğini almayı, 
temel hedef almalıyız. 

Ancak, Cumhurbaşkanı Sayın DemirePin iki saatlik bir Kürtçe televizyon programını, ül
kenin bölünmez bütünlüğü için tehlikeli kabul eden perspektifi ve Genelkurmay Başkanı Sayın 
Güreş'in, "Kürt sorunu yoktur" şeklindeki yaklaşımları, güvenlik tedbirleri dışında, hadise
nin Kürt kimliğiyle ilgili boyutunda yeni siyasal araşıylarm önünü kapatmıştır. ' 

Bize göre, gerek Türkiye halkı açısından, gerekse bölgede görev yapan güvenlik görevlileri 
açısından yapmamız gereken 'temel görev, doğru politikaların tespit edilmesidir. Şu anda, Hü
kümetin doğru politikalar üzerinde olduğunu söylemek mümkün değildir, Bundan dolayı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin bugünü ve geleceği açısından çok önemli olan bu süreçte 
yeni siyasal arayışlara, tartışmalara, çözümlere yönelik tarihî görevini yerine getirmelidir. Bu
nun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, en kısa zamanda, özel gündemle bütün partilere ko
nuşma olanağını tanıyacak şekilde, zaman tahdidi olmadan toplanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olayın teşhisinde yanlışlıklar var; bunun sonucu, te
davisinde de sonuç alınamıyor. Başarısızlığın nedeni, yeterince güvenlik tedbiri alınmaması veya 
bu çerçevedeki eksiklikler değildir. Başarısızlığın nedeni, bugüne dek alınan yasakçı, baskıcı 
yasal tedbirlerin eksikliğinde de değildir; başârıszılığın nedeni, yine bölgede çok zor koşullar 
altında görev yapan güvenlik görevlileri de değildir; bize göre, başarısızlığın ana nedeni, hasta
lığın adının doğru konulmaması ve giderek halkın kaybedilmesindedir. Halka güven verileme
miştir. Halkın kimliğinden korkutmuştur ve giderek Kürt halkıyla devlet arasındaki uçurumun 
büyümesine üdeta seyirci kalınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke bütünlüğünü, iç barışı ve istikrarımızı sağla
mak için kendi halkının desteğini almayı hedeflemeyen Hükümet, Suriye, Iran, Irak, Ermenis
tan ve diğer ülkelerin desteğini almayı hedef olarak önüne koymuştur. 

- (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kartal, son cümlelerinizi alayım. 
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REMZt KARTAL (Devamla) — Teşekkür ediyorum Başkanım, bitmek üzere. 
Yani, Türkiye, iç barışını, istikrarını sağlayabilmesi, güçlü bir ülke olarak yoluna devam 

etmesi için, bu komşu ülkelere muhtaç edilmiştir. . ' . J 
Sayın milletvekilleri, adı geçen hiçbir ülke, iç istikrarını sağlamış, temel problemlerini hal

letmiş, güçlü, büyüyen bir Türkiye'den yana değildir. Gerek devletlerarası çıkar politikasını esas 
alan mantık, gerek komşu ülkelerin Türkiye'ye yönelik herkesçe bilinen hesapları, bu ülkele
rin, Türkiye'nin iç sorunlarının halledelmesinde samimi olarak yardımcı olmayacaklarını gös
teriyor. Politikalarımızı, komşu ülkelerin desteği esasına değil, kendi halkımızın gönüllü deste
ğini alacak esaslara göre yapmalıyız. 

Bü çerçevede, Kürt sorununun ve onunla ilgili bütün yasal ve idarî politikaların gözden 
geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz, uygulanan politikaların, Türkiye halkının çıkarına uy
gun olmadığına inanıyoruz. Bunun sonucu, olağanüstü halin bugüne dek faydalı bir sonuç 
vermediğine inanıyoruz ve bunun için kaldırılmasından yanayız. 

Diyebilirsiniz ki, "bölgedeki olayların önlenmesi için ne tedbir düşünüyorsunuz?" 
Bize göre, şiddetin önüne salt güvenlik tedbirleriyle gidildiği takdirde, sonuçta şiddetin 

daha da beslendiğine inanıyoruz. 
BAŞKAN — Evet efendim, son cümlelerinizi söylemenizi istemiştim. 
REMZt KARDAL (Devamla) — Geçmiş on yıl bize bunu gösteriyor. En önemli tedbir 

olarak şunu söyleyebilirim : Şiddeti yöntem olarak mahkûm etmek, insanların şiddete yönel
mesinin gerekçelerini ortadan kaldırmak gerekir. Bunun için, Kürt kimliğinin demokratik ve 
siyasal sonuçlarını yasal olarak hayata geçirmek ve bunun sonucunda halkın desteğini almak, 
alınacak en güçlü ve kalıcı tedbirdir diye düşünüyoruz. v 

Bu düşüncelerle Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. 
Sayın Başkanım, hoşgörünüzden dolayı çok teşekkür ederim. (DEP ve SHP sıralarından 

alkışlar) / 
I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kartal. 
Muhterem milletvekilleri,,görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup onayınıza sunacağım. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29.6.1993 tarihli ve 246 sayılı kararı uyarınca, Batman, 

Bingöl, Bitlis, diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam et
mekte olan olağanüstü halin, 19.11.1993 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle 
uzatılması Bakanlar Kurulunca 28.10.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
. Tansu Çiller 

Başbakan 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, oylamaya geçmeden önce oylamanın şekliyle ilgili iki 

önerge vardır. Birinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasıyla ilgili oylamanın, İçtüzü
ğün 119 uncu maddesi uyarınca açık oylamayla yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Hüsamettin Korkutata 
Sivas Bingöl 
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İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Melih Gökçek 
Ankara 

Abit Kıvrak 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas' 

Fethullah Erbaş 
Van 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 
Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

BAŞKAN — Şimdi, önerge sahiplerinin burada olup olmadıklarını arayacağız. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Hüsamettin Korkutata?., Burada. 
İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Mehil Gökçek?.. lüurada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Aynı mahiyette olan ikinci öngergedeki imza sapihlerini de arz ediyorum : Mahmut Ki

line, Hatip Dicle, Mahmut Uyanık, Mahmut Almak, Leyla Zana, Selim Sadak, Nizamettin 
Toğuç, Ahmet Türk, Sedat Yurtdaş, Ali Yiğit, Muzaffer Demir, Naif Güneş, Emin Sever, Sırrı 
Sakık ve Remzi Kartal. . 

Verilen bu önergeler doğrultusunda açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararı
nı alacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kutusuna oy pu
sulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler..; Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak kabul, ret veya çekinser 
şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, açık oylama, oy kupası, sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
yapılacaktır. 
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Görevliler oy kupalarını dolaştırsınlar. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Olagansütü halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin 

açık oylamasına 348 sayın milletvekili iştirak etmiş; 279 kabu, 65, ret, 1 çekinser ve 3 geçersiz 
oy tespit edilmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Böylece, Başbakanlık tezkeresi kabul edilmiş ve 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal 
4 ay süre ile uzatılmıştır. Hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. 

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

Kapanma Saati : 19.48 
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VI. — SORULAR VE CEVEPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili Melih Gökçek'in, EGO ve ASKt tarafından yapılan ihalelere 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1615) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meh
met Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ve ta
lep ederim. 

Melih Gökçek 
Ankara 

Sorular : 
1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, EGO ve ASKt tarafından 1984 yılından bugüne ka

dar yapılan ihalelerden hangileri hangi nedenle iptal edilmiş ve yeniden ihaleye çıkarılmıştır? 
2. Bu ihalelerin ilk ihale bedelleri ile daha sonraki ihale tarih ve bedelleri nedir? 
3. İptal edilen ihaleleri daha önce hangi firmalar almış, daha sonraki ihaleleri hangi fir

malar kazanmıştır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 9.11.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü • 
Sayı : B050MAH065 0002/040 * 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.7.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1615-5378/24100 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Ankara Miletvekili Sayın İ. Melih Gökçek'in "Büşükşehir Beledi
ye Başkanlığı, EGO ve ASKt Genel Müdürlükleri tarafından 1984 yılından bugüne kadar açı
lan ihalelere ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği vasıtasıyla Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından alınan : 

ASKİ Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığınca ihale edilip daha sonra iptal edilerek yeniden 
ihale edilen işleri gösterir liste EK-l'de, 

ASKİ-Su ve Yapı İşleri İnşaat Daire Başkanlığınca 1984 yılından bugüne kadar ihaleleri 
iptal edilerek, yeniden ihale edilen işleri gösterir liste EK-2'de, 

ASKİ-Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının 1984-30.7.1993 yılları ara
sında ihalesi yapılıp, siparişe başlandıktan sonra iptal edilerek yeniden ihale edilen malzemele
ri gösterir liste EK-3 'de, 

EGO Genel Müdürlüğünce 1984 yılından bugüne kadar iptal edilerek yeniden açılan iha
leleri gösterir liste EK-4'de, 
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Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1984 yılından bugüne kadar iptal edilerek yeniden açılan 
ihalelere ilişkin liste EK-5'de, 

sunulmuştur. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

' Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan beyan
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın yazılı ceva
bı (7/1675) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalcın tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Bazı basın organlarında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal inönü'ye at
fen "Devlet döver, PKK öldürür" başlığıyla "Devlet kızdığı adamı döver, PKK kızdığını öldürür'? 
şeklinde beyanda bulunduğu, bunu dinleyen güneydoğulu vatandaşlarımızın hayretler içinde 
kalarak büyük bir şaşkınlık ortamına itildikleri ve "Erdal Beyin dediklerine göre vay halimi
ze... Bir tarafta dayak, diğer tarafta ölüm var... Bundan kurtuluş yok mu?" dedikleri şeklinde 
haberler yeralmıştır. 

Soru : 
1. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü bu sözü hangi insan hakları 

kuralına dayanarak söylemiştir? 
2. Ülkemizde insan haklarının ihlal edildiği yolundaki yoğun söylentiler karşısında bir 

devlet adamının bu şekilde beyanını nasıl buluyor ve hangi hukuku kuralına göre değerlendiri
yorsunuz? ' , 

3. Bir Devlet adamı ve hükümet sorumlusu olarak bu sözlerinizle işkence yapıldığını te
yit etmiyor musunuz? 

4. Bu beyanınızla bölge halkını, devlete karşı bir güvensizlik ortamına-itmiyor musu
nuz? Halkın güven duygusunu zedelemiş olmuyor musunuz? 

. T . C . ' • ' • ' ' • ' • . . • ' . . • 

Devlet Bakanlığı 8.11.1993 
Başbakan Yardımcılığı 

Sayı : B.02.0.Q01.0.00.00.00/Öz. Kal. Bür./003/03356 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 Ekim 1993 gün ve Kan. Kar. Müd. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1675-5503/24632 sa
yılı yazınız. 
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İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın; yanıtlanmak üzere, eski Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Erdal inönü'ye yönelttikleri yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte 
sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat Kârayalçın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Soru : 1. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü bu sözü hangi insan 
haklan kuralına dayanarak söylemiştir? 

Cevap : 1. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevli bulunduğu dönemde 
Sayın Erdal İnönü'nün Batman'da Partisinin İl ve İlçe yönetcileriyle yaptığı toplantıda "Dev
let bir kişiye kızdığında onu döver. Ancak PKK ise kızdığında öldürür." şeklinde sözler söyle
diği yolunda bir kısım basın organlarında yeralan haberler söylenen sözleri doğru ye tam ola
rak yansıtmamaktadır. 

Toplantıda bulunanlardan bazılarının "Devlet vatandaşı dövüyor" diyerek şikâyette bu
lunmaları üzerine "Bir hata olmuşsa, vatandaş şikâyet ederken Devlet bizi dövdü diye şikâyet 
ediyor. Ama PKK bizi öldürüyor diye şikâyet ediliyor. İki şikâyet arasında fark vardır." şeklin
de sözler kullanılmıştır. 

Bu sözlerle, Devlet ile PKK terör Örgütünün halka karşı bakış açılarındaki büyük farklılık 
vurgulanmak istenilmiştir. Halka karşı Devletin, yasal sınırlar içinde kalarak, evladını gerekti
ğinde seven şefkatle davranan ancak hatalı davranan ye suç işleyen, çocuğunuda gerektiğinde 
onun terbiyesi ve aile düzeni için döven bir baba gibi hareket ettiği, PKK'nın ise acımasızca 
hareket ederek terör yaratmak amacıyla insanları öldürdüğü ifade edilmek istenilmiştir. 

Soru : 2. Ülkemizde insan haklarının ihlal edildiği yolundaki yoğun söylentiler karşısın
da bir devlet adamının bu şekilde beyanını nasıl buluyor ve hangi hukuk kuralına göre değer
lendiriyorsunuz? 

Cevap : 2. Sorunun cevabı, 1 inci sorunun cevabında yeralmıştır. 
Soru: 3. Bir Devlet adamı ve hükümet sorumlusu olarak bu sözlerinizle işkence yapıldı

ğını teyit etmiyor musunuz? 

Cevap : 3. Sözlerin amacı, Devletin halka yaklaşımı ile PKK terör örgütünün halka kar
şı tavrı arasındaki farkı ortaya koymaktır. Suç işleyenin yasalara göre cezalandırılması bağla
mında düşünüldüğünde Devletin dövmesini suç işleyen kişinin yasalara göre cezalandırılması 
şeklinde algılamak gerekir. 

Soru : 4. Bu beyanınızla bölge halkını, devlete karşı bir güvensizlik ortamına itmiyor 
musunuz? Halkın görev duygusunu zedelemiş olmuyor musunuz? 

Cevap : 4. 1 inci sorunun cevabında bu sorunun yanıtı mevcuttur. 
Murat Kârayalçın 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

3. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı basın organlarında yer alan "İşte ço
cuk kasabı" başlıklı haberlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı NahitMenteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1686) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Basın organlannda yer alan "İşte Çocuk Kasabı*' dilendirmek için çalınan çocukların ko
lunu, bacağını kesen Şef Neco'yu bulduk haberleri yer 'almaktadır. 

Sorular : 
1. Çalınan çocukları kesip biçerek sakat dilenciler olarak sokaklara salan kişi hakkında 

ne gibi işlem yapıldı? . 
2. Adana'da oturduğu söylenen Şef lakabıyla tanınan Necati'nin yakalanması için işlem 

yapıldı mı? 
3. Çalınan çocukların bulunması için ne gibi işlemler yapılmaktadır? 
4. Kimsesiz sokaklarda dolaşan çocuklar için ne gibi önlemler alınmaktadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/283567 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/1686-5514/24643 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Çocukları kaçırarak kol ve bacaklarını kesmek suretiyle sakat bıraktığı ve dilencilik yaptı
rarak onların sırtından para kazandığı basında çıkan haberlerle ileri sürülen "Şef Neco" la
kaplı şahıs hakkında yapılan araştırmalarda, hastanelerde böyle bir şahsın çalışmadığı, yıllar
ca hastabakıcılık yaptıktan sonra işten atılan uyuşturucu müptelası bir kişiye rastlanmadığı, 
anlaşılmaktadır. 

Polis, çocuk çalınma olayının intikali üzerine, mağdurun eşgalini varsa fotoğrafını ülke 
çapında İl Emniyet Müdürlüklerine bildirmekte ve bulunabilecek yerlerde araştırmalar yap
maktadır. 

Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş, terkedilmiş çocukların 
bulunması halinde kimlik ve adres tespiti yapılarak ailelerine teslim edilmektedir. Ailesi tespit 
edilemeyenler için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bakımı ve korunması sağ
lanmaktadır. .. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bir özel televizyon şirketinin Bosna-Hersek'e 
yardım amacıyla topladığı paralara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Müf-
tttoğlu'nun yazılı cevabı (7/1708) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
1 Kocaeli 

Sorular : 
1. INTER-STAR Televizyonunun Bosna-Hersek'Ii müslümanlara açtığı yardım kampan

yasında ne kadar para yardımı temin edilmiştir? 
2. Bu kampanya ne zaman sonuçlanmış, toplanan para ne zaman ve kimlere teslim edil

miştir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 4.11.1993 

Sayı : B.02.0.008/01766 
Konu : Soru önergesi Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.D.GNS.0.10.00.02-7/1708-5552/ 
24854 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.10.1993 tarih ve B.02.0.KG/106-3839/5095 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazıli soru 

önergesine verilen cevap ek'de gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz. ederim. 

Güneş Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

Cevap : 1. Interstar Televizyonunun Bosna-Hersek'li müslümanlara açtığı yardım kampan
yasından toplanan para 32 559 416 000.— TL.'dır. 

Bunun 22 300 000 000.— TL.'si Interstar tarafından, 10 259 416 000.— TL.'si PTT tara
fından 4 Şubat 1993 tarihinde Kızılay'a teslim edilmiştir. 

2. Toplanan paranın 31 809 416 000.— TL.'si 11 Şubat 1993 tarihinde, 750 000 000.— 
TL.'si ise 9 Nisan 1993 tarihinde Kızılay tarafından Bosna-Hersek Hükümetinin yurt dışında 
açtırmış olduğu insanî yardımlar hesabına transfer edilmiştir. 

5.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez Karaağaç Köyü yerpınar mev
kiinde gölet olarak değenlendirilebilecek bir su kaynağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve is
kân Bakanı Onur Kumbaracıbâşı'nın yazılı cevabı (7/1714) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
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Bilecik ili Merkez ilçeye bağlı Karaağaç Köyü Yerpınar mevkiinde gölet olarak değerlendi
rilebilecek verimli bir su kaynağı mevcuttur, 

Bu boşa akıp giden su kaynağını ekonominin faydasına sunmak için önümüzdeki malî 
bütçeden buraya bir projelendirme düşünülüyormu? 

. IX. .' 
Bayındırlık ve İskân'Bakanlığı ) 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.Ö.BHİ.0.00.00.25/2-A/3348 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı 'soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M.'nin 4.10.1993 günq ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1714-5561/24905 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez-Karaağaç 

köyüne gölet yapılması konusunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Çavuş köyü arazilerinin sulanması amacıyla, daha önceki yıllarda Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce inşa edilmiş bir göletin bulunduğu tespit edildiğinden, gölet yapılması istenilen 
yerin de mevcut göletten, takriben 1 750 m. mesafede bulunması ve havzanın su potansiyelinin 
her iki göletin işletilmesine yetmeyeceği düşüncesiyle ikinci bir gölet yapımına gerek görülme
miştir. '" v 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

6. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nuti, il müdürlüklerinde çalışanlarla ilgili 
olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracı-
başı'nın yazılı cevabı (7/1718) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin, j 

Bakanlığınıza bağlı Bayındırlık İl MüdürlUklerindeki işyerlerinde, çalışılmadan maaş alın
dığı, kadrolann parayla satıldığı, bölücü militanların işe alındığı vb. iddialar zaman zaman 
denetim yoluyla TBMM'ye getirilmiş, tarafınızca yapılan açıklamalarla bu olup bitenleri ya
lanlamıştınız. Bu defa, yakalanan PKK militanının Bayındırlık kadrosunda olduğu ve çalış
madan maaş aldığı bizzat Diyarbakır Valisi tarafından açıklanmıştır. 

Soru 1. Bu olay daha önceki iddiaları doğrulamıyorum? 
Soru 2. Sadece Diyarbakır Bayındırlık İl Müdürlüğünde bir kısmının serbest iş sahibi 

olduğu, bir kısmının da Diyarbakır'da ikamet etmediği halde 100 kadar görevlinin işyerine da
hi uğramadan maaş aldığını nasıl izah edeceksiniz? 
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Soru 3. önceki beyanlarınız da dikkate alındığında, Diyarbakır Valisi'nin de mi yalan 
söylediğini ifade edeceksiniz? 

Bu Sayın Vali'yi de görevden almayı düşünüyor musunuz? 

Soru 4. Göreve geldiğinizden bugüne kadar kaç kişi işe alınmıştır? 

T.C. ' • . ' '• 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 9.11.1993 

Sayı : B.09.0.OKM.0.00.00.00/1902 
Konu : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: T.RM.M.'nin 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GHS.0.10.00.02-7/1718-5565/24909 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun "ti Müdürlükle

rinde çalışanlarla ilgili olarak ileri sürülen iddialar" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
önergede, "Diyarbakır'da yakalanan bir PKK militanının Bayındırlık ti Müdürlüğü kad

rosunda olduğu ve çalışmadan maaş aldığının Diyarbakır Valisi tarafından açıklandığı" belir
tilmektedir. 

Yine önergede de değinildiği üzere "İşçilerin çalışmadan maaş aldıkları" "bölücü mili
tanların işe alındıkları" gibi iddialar daha önce de ileri sürülmüş ve bunların politik amaçlar 
güden gerçek dışı iddialar olduğu tarafımdan sergilenmişti. Soru önergesini teşkil eden konu 
da öncekiler gibi mesnetsiz olup, gerçek kapsamının dışına çekilmek suretiyle politik istismar 
konusu yapılmak istenmektedir. Şöyleki; 

— Olayda adı geçen Z. Sezai Yılmaz, Diyarbakır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü emrin
de 16.6.1977 tarihinde işçi kadrosuyla göreve başlamıştır. Bu kişi 21.1.1993 tarihinde "silahlı 
eylem ve faaliyetlerde bulunmak, yasadışı PKK örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapmak" 
suçlarından gözaltına alınmıştır. 29.1.1993 tarihinde tutuklanan ilgili hakkında 30.3.1993/2 sayılı 

,, Disiplin Kurulu Karan; uygulanmakta olan Toplu tş Sözleşmesinin 14 üncü maddesi; 1475 sa
yılı tş Kanununun 17/2 maddesi gereklerince Yaprlşleri Genel Müdürlüğünün 16.4.1993/4156 
sayılı Olur'u ile iş akdi fesh edilmiştir. (Söz konusu kişi 14.4.1993 tarihinde salıverilmiş olup, 
tutuksuz yargılanmaktadır.) 

Olayın seyri yukarıda özetlendiği şekilde gelişmiştir. Bu durumda Bakanlığa gelişimden 
10 yıl kadar önce işe başlamış olan bir kişiyi örnek göstererek "PKK militanlarının işe alındı
ğı", "bunların kollandığı" şeklindeki iddiaların ne kadar gerçek olduğu ortadadır. 

öte yandan Bakanlığım döneminde işe başlamış olan kişlerin tamamı Valiliklerce güven
lik soruşturmalarından geçirilmiş olup, sakıncalı bulunanlar işe başlatılmamış, başlamış olan
ların ise işlerine son verilmiştir. 

— Diyarbakır Bayındırlık ti Müdürlüğü emrindeki bazı elemanların "işe gitmedikleri halde 
maaş aldıkları", "bir kısmının serbest iş sahibi oldukları" yolundaki iddialar üzerine bakanlı
ğımız gerekli duyarlılığı göstermiştir. Konu Bakanlığımız Teftiş Kuruluna havale edilerek ince
lemeye alınmıştır. Teftiş Kurulu, görevlerine devam etmedikleri tespit edilen 8 S/S personelin 
işten atılmak üzere işyeri disiplin kurulunca gerekli işlemin yapılmasını, 9 idareci ve teknik per
sonel hakkında da TCK hükümleri uyarınca cezaî işlem yapılmak üzere soruşturma açılmasına 
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ve 657 sayılı Kanun hükümleri gereğince cezaî işlem yapılmasını uygun bulmuştur. İlgili Teftiş. 
Kurulu Raporu 4.10.1993 gün ve 10 886 sayılı yazımız ile Diyarbakır Valiliğine sevkedilmiş olup, 
sonucu beklenilmektedir. 

— Bayındırlık ti Müdürlüklerimiz il bâzında örgütlendiklerinden ilin en büyük mülkî amiri 
olan Valiliklere bağlı olarak çalışmaktadırlar. Bu müdürlüklerimizin sicil ve tta amirlikleri Va
lilikler tarafından yürütülmektedir. Valilik emrinde olan bir işçinin 16 yıl PKK militanlığı yap
mış olabileceği iddiası hem Valiliğinize hem Bakanlığımıza yöneltilebilecek çok haksız bir it
hamdır. Personelin kişisel yaşamlarının kontrolünün hiç bir makam' tarafından yapılması müm
kün değildir. Ancak kanun dışı yollara sapan personel baklanda ilgili makamlar gereğini yap
mak durumundadır ki, bu da hem Valilikçe hem Bakanlığımızca anılan olayda kati olarak, uy
gulanmıştır. Bu tür olaylara karşı Valiliklerce belli bir uyum içerisinde hareket edilmektedir. 
Mesnetsiz ortaya atılan iddialar nedeniyle Valilerimizin politik yaklaşımlara malzeme yapıl
masının yanlış olduğu kanatindeyim. 

— Diyarbakır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne 1992 tarihinden günümüze kadar Ola
ğanüstü Hal kapsamı dışında 9'u işçi, 6'sı memur olmak Üzere 15 kişi atanmıştır. Bu atamalar
dan 6 tanesi diğer kamu kurumlarından naklen geçen teknik personel (1 inşaat mühendisi, 
2 inşaat, 1 elektrik, 1 makine teknikeri ve 1 şef) olup ayrıca mecburî hizmeti olan bir inşaat 
mühendisi de göreve başlatılmıştır. 

Bir Hükümet politikası olarak Olağanüstü Hal Bölgesine tahsis edilen kadrolardan 100 
tanesi Diyarbakır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü emrine verilmiştir. Bu 100 kadroya alınan 
işçilerden 13 tanesi Güvenlik soruşturması ve diğer nedenlerle işe başlatılmamış öîup, söz ko
nusu kadrolarda halen 87 kişi çalışmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

. Bayındırlık ve İskân 'Baltanı 

7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, dinî grupların çeşitli etkinliklerine ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1756) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazioğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Son yıllarda hızla yayılarak demokratik ve laik cumhuriyeti tehdit eden dinî grupların çe
şitli etkinlikleri kamuoyunda tedirginlikle izlenmektedir, Basının ve ilgili yöre halkının yoğun 
çabalarıyla son günlerde ortaya çıkan tarikat kampları olayın ürpertici bir başka boyutudur. 

Bakanlık ol atak bu girişimlerden haberdar mısınız? Yurdun en ücra köşelerinde yöre hal
kını da rahatsız ederek faaliyet gösteren bu kamplardaki etkinlikleri izliyor musunuz? Şayet 
izliyorsanız bunlara müdahale etmeyi ve durumu yargı merciilerine ulaştırmaya dönük çalış
malarınız var mıdır? 

» 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/283568 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1756-
5631/25211 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Geçtiğimiz aylarda bazı basın organlarında Antalya ve Muğla'da tarikat kamplarının var
lığı ile ilgili haberler yer almıştır. Söz konusu kamplar bazı Dernek ve Vakıflar tarafından, öğ
rencilerin dinlenmelerini sağlamak amacıyla Mülkî tdare Amirliklerine müracaat edilerek ku
rulmuştur. 

Bu tür kampların faaliyetleri titizlikle takip edilmektedir. Devlet güvenliğine yönelik faa
liyetlerinin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

8. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemşek'in, Çorum-Ankara Karayolu ve Çorum ili 
ile ilçeleri arasındaki yolların as/altlanma ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yaztlı cevabı (7/1801) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize saygılarımla arz ederim. 

Muharrem Şemşek 
Çorum 

Sorular : 
1. Çorum-Ankara Karayolunun geliş gidiş ayn ayrı çift şerit yapılmasını düşünüyor mu

sunuz? Düşünülüyor ise yapımına ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceğini bildirir misiniz? 

2. Çorum ilimiz ile mevcut ilçeleri arasındaki ana karayolları son derece bozuk, yıpran
mış ve ulaşım için elverişsiz hale gelmiştir. Acele olarak bu yolların tamiri ve asfaltlanması ge
rekmektedir. Bunun için; 

a) Çorum-Boğazkale yolunun Boğazkale-Sungurlu Çorum kavşağı arasının, 
b) Çorum-Ortaköy karayolunun; 
c) Çorum-Dodurga karayolunun; 
d) Çorum-Oğuzlar karayolunun; 
e) Çorum-AIaca, Alaca-Sungurlu karayolunun; 
f) İskilip-Tosya karayolu; 
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. g) Bayat-Tosya karayolu asfalt yenilemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman bi
tirileceğini tarafıma bildirirmisiniz. 

3. Türkiyemizin en büyük ırmağı Kızılırmak-Çorum sınırları içinde uzun bir mesafede 
bir çok ilçemiz hudutları içinden akmaktadır. Kı?ılırmak'ın Çorum sınırları içindeki bölümle
rinde düşünülen planlanan,'programa alınan projeler var mıdır? Varsa projelerin isimeri, yer
leri, maksatları ve kapasitelerini tarafıma iletirmisiniz. 

T.C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/3390 

Konu : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M.'nip 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1801-5714/25690 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in "Çorum-Ankara Ka

rayolu ve Çorum İli ile İlçeleri arasındaki yolların asfaltlanması" konusundaki yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. , 

— Bütçe imkânlarının ve Karayolları Genel Müdürlüğümüze ayrılan kaynakların yetersiz
liği nedeniyle, son yıllarda yatırım programlarına yeni işler alınamamaktadır. 

Bu durumda; Ankara-Çorum güzergâhı'için ödenek temin edilmesi halinde, ileriki yıllar 
yatırım programlarında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 

— 1993 yılı çalışma mevsiminde, 15 Ekim 1993 tarihi itibariyle Çorum İlinde yapılan as
falt çalışmaları şöyledir; 

Alaca-Yozgat Yolunda 17 km., 
(Sâmsun-AIaca) Ayr.-Çorum-Merzifon yolunda 13 km., 
(Çorum-Sungurlu) Ayr.-Cemilbey-Ortaköy yolunda 16 km. asfalt onarımı gerçekleştiril

miştir. 
Bundan böyle; söz konusu asfalt programı, çalışma mevsimi sonuna kadar ödenek im- . 

kânlarına göre sürdürülecektir. 
İl Yolları, Köprü Yapımı, Asfalt Yapımı gibi global proje kapsamındaki işlerin detayı ise 

Ocak/1994 ayında belirlenecektir. 
Ayrıca; Çorum İli sınırları içinde ve Kızılırmak üzerinde yer alan DSİ projelerini içeren 

liste ekte sunulmuştur. _ 
Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

9. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'm, Ordu İlinde Karayolları Kurumu olup olmadı
ğına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/1831) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Soru : Ordu İlinde Karayolları Kurumu var mıdır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0,BHt.0.00.0Ö.25/2-A/3402 

Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 4.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1831-5758/26832 sayılı yazısı. 
' tlgi yazı ilişiğinde alınan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu tlinde Karayolları 

Teşkilatı olup, olmadığına dair; Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu ilde 1958 yılında kurulmuş olan 77 nci (Ordu) Şube Şefliği bulunmak olup, 

7 nci (Samsun) Bölge Müdürlüğü sınırlan içinde yer aldığından İdarî yönden bu Bölge Mü
dürlüğüne bağlı bulunmaktadır. 

Sorumluluğunda bulunan yol çalışmaları ise şöyledir; 
— 481 Km. Sathi kaplama, 
— 137 Km. Stabilize, ' 
— 4 Kim. toprak ve S Km. si de parke olmak üzere toplam 627 Km. uzunluğundaki yolun 

normal bakımı ile, 613 Km. sinde ise kar mücadelesi çalışmaları sürdürülmektedir. 
Dolayısiyle, hizmet yönünden bir aksaklık olmadığı gibi; Karayollarının anılan ildeki mevcut 

Şube Şefliği Teşkilatı da şimdilik yeterli düzeyde bulunmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

10. — Sımak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, üst düzey görevlerde bulunan bazı kişilerin 
çocuklarının Güneydoğuya asker olarak gönderilmedikleri iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/1848) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Almak 
Sımak 

PKK'nın silahlı eylemlere başladığı 15 Ağustos 1984 tarihinden bugüne kadar; General, 
bakanlar ile gelir ve kurumlar vergisinde en yüksek vergi ödeyen ilk 500 kişi veya şirket sahip
lerinin çocuklarından Güneydoğu'da askerlik yapan var mıdır? Var ise, kaç kişidir ve kimin 
çocuklarıdır? Askere alımlarda kimi Generallerin, bakanların ve iş çevrelerinin çocuklarını Gü
neydoğuya göndermedikleri doğru mudur? 

Güneydoğu yaşamını yitiren askerler arasında yukarıda söz konusu edilen çevrelerin ço
cukları var mıdır? Var ise kimlerdir? 

Generaller, bakanlar ve yüksek gelir grupları çocuklarını askere göndermiyorlarsa, bunu 
ne ile açıklarsınız? Böyle bir durum var ise bu ayrıcalıklarının kaynağı, gerekçesi ve sebebi nedir? 
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Generaller, bakanlar ve yüksek gelir grupları çocuklarını Güneydoğuya asker olarak gönder-
miyorlarsa, öteki halk çocuklarının bu bölgeye asker olarak gönderilmeleri adaletli ve eşitlikçi 
bir uygulama mıdır? 

Bu kişiler, mallarının, mülklerinin varissiz kalacağından korktukları için mi çocuklarını 
askere göndermiyorlar? 

ASAL'ın bu konu ile ilgili kayıtlarını incelemekte misiniz? Buna olanağınız var mıdır? 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 5.11.1993 

Kanun : 1993/956-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: a) TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1848-5782/ 
26860 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-3926 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakana yöneltilen, Sayın Başba

kanın da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri "Güneydoğuda askerlik 
yapanlar arasında Generel, Bakan ve iş çevrelerinin çocukları olup olmadığına ilişkin" yazılı ̂  
soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. T.C. Anayasasının 72 nci maddesinde "Vatan Hizmeti" olarak adlandırılan askerlik 
görevinin ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda belirlenmiştir. 

2. Erbaş ve er statüsünde silah altına alınacakların kuvvetlere, kuvvetler içinde de sınıf 
ve branşlara.göre ayırımı işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca; yedeksubay statüsünde silah 
altına alınanların işlemleri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bilgisayar ortamında yapıl
maktadır. 

3. Erbaş-Er statüsündeki yükümlülerin kuvvetlere göre sınıf ve branşlara ayrılmaların
da, hiçbir kimseye imtiyaz tanınmadan ve dışıradan herhangi bir müdahale yapılmadan, son 
yoklama döneminde askerlik meclislerince tespit edilmiş niteliklerine göre, sınıflandırmaları 
yapılmaktadır. . 

Sınıflandırma safhasında, kullanılmakta olan dokümanlarda, yükümlülerin babalarının 
veya aile yakınlarının özgeçmişleri ile mesleklerine dair, herhangi bir kriter mevcut değildir. 
Yükümlüler, sağlık durumları ile bizzat kendilerine ilişkin, meslek ve tahsil durumu gibi vasıt-
ları dikkate alınarak, sınıflandırma işlemine tabi tutulmaktadırlar. 

Tamâmına yakını Batı Anadolu'da bulunan eğitim merkezlerine sevk edilen yükümlüle
rin temel eğitimlerini müteakip, eğitim merkezlerinden ihtiyaç duyulan birlik ve kurumlara da
ğıtımlara; hiçbir ayırım gözetilmeksizin vasıf ve branşlarına göre, ilgili Kuvvet Komutanhkla-
rınca yapılmaktadır. 
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4. Yedek Subay statüsündeki yükümlüler ise Askerlik Şubelerince, Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığınca açılıp işletilen test ve mülakat merkezlerine sevk edilmekte, sınıflandırma işlem
leri test ve mülakatı müteakip elde edilen verilere ve ihtiyaç miktarına göre bilgisayar ortamın
da Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılmaktadır. Sınıf okulu ve eğitim merkezlerindeki eği
timden sonra da ihtiyaç duyulan birlik ve kurumlara dağıtımları, yedek subaya ayrılanlar için 
kura yöntemi ile, altı aylık ere ayrılanlar bilgisayar vasıtası ile yapılmakta olup, General, Ba
kan ya da gelir düzeyi yüksek kişilerin çocukları için yukarıda açıklanan durumun dışında farklı 
ve ayrıcalıklı hiçbir işlem yapılmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. ' 

Mehmet Gölhan 
. Millî Savunma Bakanı 

11, — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Kayseri Sümer Bez Fabrikasından emekli olan 
işçilerin kıdem tazminatlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1849) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından cevaplandı
rılması hususunda delaletinizi saygı ile arz ederim. 

Doç. Dr. Abdullah Gül 
Kayseri 

1. Kayseri Sümer Bez Fabrikasından emekli olan 74 işçinin hukuken hak edilmiş olan 
kıdem tazminatları hâlâ ödenmemiştir. Ne zaman ödenecektir? 

2. 1992 yılı 10 uncu ayından itibaren sözleşmelerden doğan 1 250 Kayseri Sümer Bez Fab
rikası işçisinin birikmiş hakları hâlâ ödenmemiştir. Sözleşmeden doğan bu haklar ne zaman 
ödenecek, gecikme sebebi nedir? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5.11.1993 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01/637/18961-38457 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına •' 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 tarih, B.02.0.KKG/ 
106-3949/5219 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbaka
nımızca kendileri adına tarafımdan yanıtlanması istenilen "Kayseri Sümer Bez Fabrikasından 
emekli olan 74 işçinin kıdem tazminatları ile, aynı işyerinde çalışan 1 250 işçinin 1992 yılı 10 uncu 
ayından itibaren sözleşmelerden doğan birikmiş farklarının ne zaman ödeneceği" konulu soru 
önergesi incelenmiştir. 

Anılan soru önergesi üzerine yapılan araştırmada; 
— İşletmeden emekli olarak ayrılan 74 işçinin hukuken hak etmiş oldukları kıdem tazmi

natlarının, Temmuz ayında ödenmesi gerekirken, Sümerbank Genel Müdürlüğünün içinde bulun-
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düğü nakit darlığı nedeniyle ancak 16 ve 20 Ağustos tarihlerinde hak sahiplerine ödenmiş ol
duğu ve hiçbir işçinin kıdem tazminatı alacağının kalmadığı, -

— 1992 yılı 10 uncu ayından itibaren toplu sözleşmelerden doğan sözleşme farklarının, 
Teksif Sendikası ile Sümerbank Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğince altı eşit 
taksitte ödenmesinin kararlaştırıldığı, bunlardan ilk beş taksit tutarı olan 10 817 197 356.— 
TL.'nin ödendiği, kalan 1 018 336 644.— TL.'sinin ödenmesi konusunda ise Genel Müdürlük
lerinden talimat beklendiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgi edinilmesi ile önergede konu edilen hususların belirtilen açıklamalar doğrultusunda 

değerlendirilmesini arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

12. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize deniz deşarjh atık su inşaatının durdurul
masının nedenlerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
yazılı cevabı (7/1871) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize ' 

6 yıl önce ihale edilmiş olan Atık Su Rize Deniz Deşarjh İnşaatının çalışmaları 1 yıldır 
durdurulmuştur. N 

Toplanmış olan atık sular kanalizasyon borusuyla tslampaşa mevkiinden sahilde deniz yü
zeyine akıtılmakta ve sağlığı tehdit etmektedir. 

Soru : 
1. İşin durdurulmasının gerekçesi nedir? 
2. Söz konusu inşaat ne zaman bitirilecek? 
3. Rize de Deniz Deşarjı yerine arıtma tesisi inşaatı düşünülemez mi? 
4. Rize içme suyunun 1993 yılında 16,5 Milyar ödeneğinin olduğunu öğrendim. İhale 

işlemi ne safhadadır? 
5. Bakanlığınıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ile içme suyu boru hattının geçiri

leceği isale güzergâhının bir sorunu var mı? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3400 

Konu : Rize Milletvekili Ahmet. Kabil'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin tarihsiz ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1871-5814/26990 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ilişiğinde alınan, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, "Rize deniz deşarjlı atık su 
inşaatının durdurulması nedenleri" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Rize Atıküu Deniz Deşarjı inşaatının ihalesi ilk olarak 1986 yılında gerçekleştirilmiş, an
cak işi alan firmanın taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu iş 1990 yılının Ma
yıs ayında fesh edilmiş ve Eylül 199(Vda yeniden ihale edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeler ise şöyledir; 
1. Deniz deşarjı inşaatının tdaremizce "durdurulması" gibi bir süreç olmamıştır. Sade

ce yüklenici firma işe belli bir süre devam ettikten sonra çeşitli nedenlerle işi yavaşlatarak, dur
durmuştur. Bunun üzerine, Firmaya yapılan tüm uyanlara rağmen işin tamamlanmasına eği
lim göstermediği için, kendisine son kez süreli bir ihtarname çekilmiş olup; bu zaman zarfında 
da işe başlamaz ise sözleşmesi fesh edilecektir. 

2. İşin bitim tarihi 28.8.İ993 olup, belirtilen nedenlere ve yüklenicinin tutumuna bağlı 
olarak sözleşme hükümleri doğrultusunda işin tamamlattırılmasına çalışılacaktır. 

3. , Yeterli seyrelmenin sağlanması için, derin deniz deşarjı veya pissuları karada arıtıp 
kısa deniz deşarjı yapmak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre uygun çözümlerdir. Rize'
de, arıtma tesisi için gerekli olan yaklaşık 4 hektar saha bulunamadığından derin deniz deşarjı 
alternatifi uygulanmaktadır. 

4. tiler Bankasının yatırım programında bulunmayan, Rize (Merkez) içmesuyu tesisi re
gülatör, arıtma, isale ve depo karakteristiğindeki tesisin projesi hazırlattırılmakta olup; 1993 
yılı sonuna kadar bitirilmesi öngörülen bu projenin tamamlanmasını müteakip işin ihale edil
mesi planlanmıştır. 

Ayrıca, Rize içmesuyu isale hattı güzergâhının Ayr.-Küçükçayır yolundan geçirilmesi hu
susunda Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile tiler Bankası Genel Müdürlüğümüz elemanla
rınca ortaklaşa incelemeler yapılmakta olup, konunun ilgili mevzuat hükümlerine göre çözü
mü için çalışmalar sürdürülmektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

. Bayındırlık ve tskân Bakanı 

13. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı *nın, yeni atanan Merkez Bankası Başkam hak
kında gazetelerde çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/1885) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı-

nlmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
Meydan Gazetesinin 14 Ağustos 1993 tarihli nüshasında "Küçük Hanım Nerenin Vatandaşı" 

Milliyet Gazetesinin 27 Ağustos tarihli nüshasında da "Merkez Bankası Bülent Gültekin'e" 
başlıklı yazılar yayınlanmıştır : 
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1. Her iki yazıda anlatılanlar doğru mudur? 
2. Görevlendirmelerde özellikle Amerikan vatandaşı olmak özelliği mi aranmaktadır? 
3. Her iki yazıda geçen soruların cevabı nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı > • 8.11.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00611 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'' İlgi : 4,10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1885-5843/27084 sayılı yazı. 
- Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Sayın Başbakanımıza .tevcih ettiği ve tara

fımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/1885 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıda sunulmaktadır. 

1. Başbakanımız Sayın Tansu Çiller*in Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak için 
başvuruda bulunduğu ve başvuru formunun devlet arşivlerinde bulunduğu iddiası doğru de
ğildir. Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığınca 2 Temmuz 1993 tarihinde yapılan açıklamada, Baş
bakan Tansu Çiller'in ABD vatandaşı olduğunu gösteren herhangi bir bilgi ve belge olmadığı 
belirtilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak yapılmış müteaddit açıklamalardan anlaşılacağı üzere; Amerika Bir
leşik Devletlerinde beş yıl oturan yabancılara ABD yasaları otomatikman ABD vatandaşı ol
maları için bir süreç başlatılmasını öngörmekte, bu süreç sonunda vatandaş olma hakkı kaza
nılmaktadır. Başbakan Tansu Çiller kendisine bu hakkın tanınmış olmasına rağmen kullanma
yı kabul etmemiş ve ABD vatandaşı olmamıştır. 

2. Merkez Bankası Başkanı Bülent Gültekin devlet yönetiminde ilk kez görev almamak- • 
tadır, önergeye konu gazetenin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere Bülent Gültekin 1986 
dan bu yana değişik aralıklarla üst düzey görevlerde bulunmuştur. Dolayısıyla görevlendirmer 

deki tercih ABD vatandaşı olmak değil, göreve ehil olup, olmamaktır. 
Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Atatürk Uluslararası Barış ödülüne ilişkin V 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'm yazalı ce
vabı (7/1889) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla... 
Engin Güner 

İstanbul 

Malumlarınız olduğu üzere Atatürk Uluslararası Barış ödülünün amacı, "Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh" illcesi doğrultusunda, dünya barışına; uluslararasında dostluk anlayış ve iyiniyetin 
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geliştirilmesine hizmet eden gerçek veya tüzelkişilere verilmek üzere, "Devlet ödülü" niteli
ğindedir. Ancak bilindiği üzere 1992 yılında bu ödüle layık bulunan Nelson Mandela, Atatürk 
Barış ödülünü reddetmişti. Geçtiğimiz yıl sahipsiz kalmış olan ödülün, bü yılda ödüle layık 
bir aday bulunmadığı açıklandığından sahipsiz kalacağı anlaşılmaktadır. 

4.8.1993 Çarşamba tarihli Sabah Gazetesinin haberine göre Barış ödülü Değerlendirme 
Komisyonunun 21 Eylül 1992 tarihli toplantısında öncelikli 3 isim arasında Sayın Rauf Denk-
taş'ın adı geçmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu 3 adayın da ödüle layık görülme
diği Mart ayında yapılan ödül Kurulu toplantısından sonra açıklanmıştı. 

1. Gazetenin haberinde adı geçenlerin aday oldukları ve ödüle layık bulunmadıkları doğru 
mudur? 

2. Böylesine anlamlı bu ödülün 2 yıldır fiyaskoyla sonuçlanmasını normal karşılamak 
mümkün müdür? Bu bir anlamda "kaş yapayım derken, göz çıkarmak" olmamakta mıdır? 

3. Yüce Atatürk'ün adını taşıyan bu ödülün daha ciddî bir hazırlık, ön temas ve incele
me gerektirdiği düşüncesi ile her yıl değilde, örneğin 3 yılda bir verilmesi daha uygun olmaya
cak mıdır? , 

TC. 
Devlet Bakanlığı „ 8.11.1993 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : B.02.0.001.0.00.00.00/ÖZ. Kal. Bür/003/03367 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 8.10.1993 gün ve A.tfl.O.GNS.0.10.00.02-7/1889-5578/25005 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın B.02.0.KKG/106-4063/5389 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Engin Güner'in; yanıtlanmak üzere Başbakan'a yönelttikleri "Ata

türk Uluslararası Barış ödülüne" ilişkin soru önergesi ile ilgili bilgi notu ekte sunulmuştur. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Soru 1. Gazetenin haberinde adı geçenlerin aday oldukları ve ödüle layık bulunmadık
ları doğru mudur? 

Cevap 1. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Aday Değerlendirme Kurulu 21 Eylül 1992 
tarihinde toplanarak aralarında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ında bulunduğu 
3 aday belirlemiş ve 1993 yılı Atatürk Barış ödülünün bunlardan birine verilmesini 2876 sayılı 
"Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 5 inci maddesinde sözü edilen "Yük
sek Kurul"a önermiştir. 

Yüksek Kurul 22 Mart 1993 tarihinde yaptığı toplantıda, Atatürk Barış Ödülünün her yıl 
yerine 2 veya 3 yılda bir defa verilmesinin daha uygun olacağı görüşünden hareketle 1993 yılın
da ödül verilmemesine karar almıştır. 

Soru 2. Böylesine anlamlı bu ödülün 2 yıldır fiyaskoyla sonuçlanmasını normal karşıla
mak mümkün müdür? 

Bu bir anlamda "kaş yapayım derken göz çıkarmak" olmamakta mıdır? 
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Cevap 2. Adayların ödüle layık görülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 
Soru 3. Yüce Atatürk'ün adını taşıyan bu ödülün daha ciddî bir hazırlık, ön temas ve 

inceleme gerektirdiği düşüncesi ile her yıl değilde örneğin 3 yılda bir verilmesi daha uygun ol
mayacak mıdır? " ' . - > . 

Cevap 3. 16 Eylül 1993 gün ve 21700 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 519 sa
yılı KHK'nin 14 üncü maddesi ile Atatürk uluslararası Barış Ödülünün 3 yılda bir verilmesi 
hüküm altına alınmıştır. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

15. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Keşan 'in Dörtyol, Enez ve Destek Kıtalar 
kavşaklarının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân.Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'mn yazılı cevabı (7/1891) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki belirttiğim hususların önergeme cevaben Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz 
ederim. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

ilgi: Bayındırlık ve iskân Bakanlığının 2 Mart 1993 gün ve B091TCK01003/50-276-22-0663 
sayılı yazısı. 

Keşan-Enez Karayolu kavşağı hakkında bundan önce verilen yazılı soru önergelerime Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığınca verilen ilgili yazılı cevapta özetle; 

a) Söz konusu kavşakta "eşdüzey bir kavşak" olarak bulunması gereken her türlü dü-. 
zenleme ve trafik işaretlemelerinin mevcut olduğu, . • , 

b) Ancak bakım ve onarımı Keşan Belediye Başkanlığının sorumluluğunda olan sinyali-
_ zasyon sisteminde zaman zaman arızaların meydana geldiği ve bunların zamanında onarılma-
dığı belirtilmektedir. 

Bundan önceki önergemde de belirttiğim gibi, sadece 1991 yılı sonuna kadar bu kavşakta 
meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 91 tanedir. Bu 
rakam, meydana gelen yeni trafik kazaları nedeniyle sürekli olarak artmaktadır. Buna ilişkin 
mahallî basında çıkan haberler ekte gönderilmiştir. Dikkat edilecek olursa partili veya partisiz 
tüm mahallî halkın bu konudaki hassasiyeti günden güne artmaktadır. 

Keşan'ın Dörtyol, Enez ve Destek Kıtaları kavşaklarında kazaların özellikle arttığı, ma
hallî basında çıkan haberlerden de görülmektedir. Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ise, söz ko
nusu bu kavşaklardaki tüm trafik ışık, işaretleme ve düzenlemelerinin tamamlandığını ifade 
etmektedir. Ancak buna rağmen trafik kazaları ve buna bağlı ölümler bu kavşaklarda artarak 
devam etmektedir. Bu durum karşısında; 

Soru 1. Çanakkale Boğaz Köprüsünün ileride açılması halinde söz konusu kavşaklarda 
trafik yoğunluğunun daha da artacağı gerçeği karşısında, zaten yetersiz olan mevcut yol ve kavşak 
sisteminin daha da yetersiz kalacağı ve bu nedenle söz konusu kavşaklarda ölümlü ve üzücü 
trafik kazalarının artacağını öngörebiliyor musunuz? 
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Soru 2. Eğer böyle bir sonucu tahmin edebiliyor iseniz, mevcut yol ve kavşak sistemini 
alt ve üst geçitlerle takviye edip, geliştirmeyi ve ihtiyaca yeterli hale getirmeyi ivedilikle düşü
nüyor musunuz? 

Soru 3. İlgili yazınızda trafik kazalarının başlıca nedeni olarak gösterilen sinyalizasyon 
sisteminin, Bakanlığınızca da işaret edildiği gibi Keşan Belediyesi sorumluluğu altında düzenli 
bir şekilde işletilmemesi karşısında, adı geçen Belediye Başkanlığının bu zaafiyetini gidermek 
için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? . . ' 

Soru 4. Mahallî halkın konuya olan hassasiyetinin giderek artması neticesinde, partili 
veya partisiz tüm vatandaşlarda eylemsel bir tepkinin ortaya çıkması veya en azından "hizmet 
kusuru0 nedeniyle açılabilecek idatî davalarda Belediye Başkanlığının veya Bakanlığınızın mu
hatap olması ihtimalleri karşısında, Belediyenin veya Bakanlığınızın sorumlu olacağını düşün
müyor musunuz? • ' . • ' • ' . . • * , 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı",: B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/3386 

Konu : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler 'in Yazılı Soru önergesi. 

-- • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TB.M.M.'nin 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNŞ.0.10.00.02-7/1891-5731/26752 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alman Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Keşan geçişindeki Dört

yol, Enez ve Destek Kıtaları kavşakları hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1,2. Söz konusu kavşakların mevcut durumu gelecekteki trafiğe cevap verebilecek şekil
de tasarlanmış olup, bu kavşak inşası da buna göre gerçekleştirilmiştir. Ancak, tesis edilen sin
yalizasyon sistemler kavşaklardaki trafik akışını düzenleyecek şekilde çalışmadığı için zaman 
zaman trafik kazalarına neden olmaktadır. Bunun önlenmesi amacıyla yapılan incelemelerde; 
kavşaklardaki sola dönüşlerle, ona istikametlerdeki trafik akışının aynı faz içerisinde olduğu 
tespit edilmiş olup, buna göre; sinyalizasyon programının, ana istikametlerdeki trafik kavşağı 
boşalıncaya kadar sola dönüşlere izin vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi halinde trafik 
kazalarının önlenebileceği görülmüştür. 

Proje çalışmalarına başlanması planlanan Çanakkale Boğaz Köprüsünün hizmete açılma
sıyla, artacak olan trafiğin emniyeti ve sürekliliğinin temini için bağlantı otoyolları yapılacak
tır. Gelibolu-Tekirdağ-Istanbul yönünde, Keşan'a uğramaksızın yeni bir güzergâh için projeler 
gerçekleştirilmektedir. Gelibolu-Keşan-Edirne yönünde ise, Keşan, köprülü kavşakla geçilecektir. 
Böylece; sözü edilen kavşaklarda, ileriki yıllarda trafiğe bağlı olarak meydana gelebilecek ka
zalar da önlenmiş olacaktır. 

3. Keşan Belediyesi ile yapılan temaslarda sinyalizasyon programının yeniden düzenlen
mesi, mevcut ve yetersiz sinyalizasyonlara ait üst yapının da en kısa sürede yeterli hale getiril
mesi hususunda görüş birliğine varılmış; ayrıca, bu konuyla ilgili olan Karayolları Teşkilatt-
mızca her türlü teknik yardım ile proje konusunda da yardımcı olunacaktır. 

Belediye ilgilileri de, sinyalizasyon programını en kısa zamanda düzelteceklerini ve mev
cut sistemi değiştirerek yeterli hale getirmek için çalışmalara başlamışlardır. 
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4. Keşan geçişindeki Dörtyol, Enez ve Destek Kıtaları kavşaklarının mevcut ve gelecek
teki trafik değerleri, arazi konumu çevresel faktörler ve yolun proje hızına bağlı olarak tespit 
editmiş^plup; proje elemanları da dikkate alınarak, buna göre inşa edilmiştir. Dolayısıyla, ko
nuyla ilgili Kuruluşumuzun bir hizmet kusuruna rastlanması mümkün değildir. 

Trafik sinyalizasyon sistemlerinin meskûn mahal geçişlerinde tesis edilmesi ve aynı zamanda 
işletilmesi gibi hizmetlerden Belediyeler 2918 sayılı Karayolları Trafik kapsamında, Trafik Hiz
metleri Geliştirme Fonundan yararlandırılarak gerçekleştirildiğinden; ilgili Belediyelerin de görev 
alanına giren bu tür konularda sorumlulukları bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

16. —Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Selimiye Köyü sınırları içe
risinde bulunan bir araziye ilişkin sorusu ve tçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/1910) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15.9.1993 

Aşağıdaki sorumun tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

— Bilecik tli Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü sınırları içerisinde bulunan 142 dönüm arazi 
kimlere, neden verildi? 

—• İlgili, 142 dönüm arazi bazı kişilere verildiyse, bu kişilerin isimleri nelerdir? 
— Yapılan uygulama yasalara uygun mudur? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı ' . . . • " 8.11.1993 

tiler tdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : B050ÎLİ0070001.303.2/6177 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 8 Ekim 1993 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1910-5892/27281 sa
yılı yazı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in ilgi yazınız ekinde alınan; "Bilecik-Osmaneli-
Selimiye Köyü sınırları içerisinde bulunan bir araziye ilişkin" iddialar hakkındaki yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bilecik tli Osmaneli İlçesine bağlı Selimiye Köyü sınırları içerisinde bulunan söz ko
nusu 142 dönüm arazi mera vasfında olup 882 parsel olarak Kadastroca tespit edilmiştir. 

2. Bu arazinin 1 856 m5'lik kısmındaki kum ocağı ruhsatı Valilik tarafından 1989 yılın
da Selimiye Köy Tüzelkişiliği adına verilmiş ye bu ruhsat 5.4.1993 tarihinde yenilenmiştir. 
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3. Aynı parselin mera vasfını kaybeden 12 041,75 m2Mik kısmı 442 sayılı Köy Kanunu
nun 17 nci maddesinin 12 nci fıkrasına güre mera fazlası olarak, Fevzi Ekici ve Hüseyin özer 
adlı vatandaşlara muhtarlıkça kiralanmıştır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

17. — İstanbul Milletvekili Engin Gttner'in, F.K.Ö. ile İsrail arasında yürütülen temaslar 
ve imzalanan anlaşma konusunda Dışişleri Bakanlığının sergilediği tutuma ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1916) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla... 
Engin Güner 

İstanbul 

İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında ABD'de imzalanan anlaşma sonucu Ortadoğu 
Bölgesinde barış umudu doğmuş bulunmakladır. Anlaşmanın insanlık tarihinde önemli bir yer 
tutacağı şüphesizdir. Bu anlaşma bölgede birçok önemli gelişmeye de yol açabilecektir. Ortaya 
çıkan bilgilere göre anlaşma çok uzun bir süre dilimi içerisinde hazırlanmıştır. Hatırlanacağı 
üzere 8 inci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal zamanında böyle bir anlaşmaya Türki
ye'nin yardımcı olması amacıyla bazı girişimlerde bulunulmuştu. Bu hususları göz önüne aldı
ğımızda : 

1. Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin Kurtuluş örgütü arasındaki uzun süredir devam 
eden temaslar hakkında bilgi sahibi olabilmiş midir? Olmuş ise bu bilgi size ve Sayın Cumhur
başkanına intikal ettirilmiş midir? 

2. İ inci sorunun cevabı müsbet ise Dışişleri Bakanının geçenlerde İsrail'e yapmayı plan
ladığı gezinin iptal edilmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu defa ziyareti yapmak iste
yen Dışişleri Bakanımızın ziyaret teklifinin İsrail larafmdan nazikane reddedilmesini Türk Dış 
politikasına indirilmiş yeni bir darbe olarak yorumlamama katılıyor musunuz? 

3. 1 inci soruya cevabınız evet ise, Türkiye bölgede kendisine önemli bir puan kazandıra
bilecek olan böyle girişimde niçin bulunmamıştır? Bunu son iki yıldır izlemekte olduğunuz 
pasif, içine dönük bir dış politikanın yeni bir örneği olarak yorumlamama katılmakta mısınız? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 5.11.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-410-806 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa muhatap 8.10.1993 iari.h ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1916-5912/27312 

sayılı yazıları. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve 
Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesi
nin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

tstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Yazılı Soru önergesinin Yanıtı 

1. israil ile FKÖ arasında bir süredir devam eden ve anlaşma ile sonuçlanan temaslar 
büyük bir gizlilik içinde cereyan etmiştir. Bu temaslardan, Orta Doğu Barış Konferansının müş
terek düzenleyicileri olarak ABD ile Rusya Federasyonunun, Ürdün, Suriye, Lübnan gibi, ba
zıları Orta Doğu Barış Konferansına doğrudan taraf olanlar da dahil, Ortadoğudaki hiçbir 
ülkenin, hatta İsrail ve FKÖ liderlerinin büyük bir bölümünün de haberi olmamıştır. Dolayı
sıyla, Türkiye'de de bu konuda yön tayinine yarayacak bir bilgi akımı gerçekleşmemiştir. 

Takdir buyurulacağı üzere, bu tür temasların başarı ile sonuçlanması, bunların mutlak 
gizliliğine bağlı bir hususdur. İsrail ve FKÖ arasındaki temaslarda da bu kural, geçerliliğini 
bir kez daha kanıtlamış olmaktadır. 

2. Bu sorunun cevaplandırılması, birinci sorunun cevabının olumlu olmasına.bağlı kı
lınmış ise de, şu hususun belirtilmesinde yarar görülmektedir : İsrail tarafı benim ziyaretimin 
ileri bir tarihte gerçekleşmesi talebini reddetmemiştir. Sadece, ziyaret tarihleri benim ve İsrailli 
meslekdaşımm programları bakımından, her ikimize de uygun düşen 13-15 Kasım 1993 olarak 
saptanmıştır. ' 

3. Bu sorunun cevaplandırılması da birinci sorunun yanıtının olumlu olmasına bağlan
mıştır. Ancak, Türkiye'nin İsrail ile FKÖ arasındaki son temaslarda etkin rol üstlenmemiş ol
masını şu şekilde izah etmekte fayda vardır : Norveç'in yaptığı aracılık gibi girişimler, ancak 
bölge dışından yapılabilecek türden girişimlerdir. Ortadoğu'da geçmişte ağırlıklı rol üstlenmiş, 
günümüzde ise bu ağırlığı devam ettiği gibi hayatî çıkarları da bulunan bir ülke olarak Türki
ye'nin, taraflar arasında arabuluculuk yapması, bölge içinden ve dışından çeşitli ülkelerce, farklı 
saik ve mülahazalarla kabul görmeyecek bir hipotezdir. 

18. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bozüyük çevre yolu yapımı için 1994 yılı büt
çesinden ne kadar ödenek ayrılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı ÖnurKum-
baracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/1932) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

— Bozüyük Çevre yolu yapımı ile ilgili ayrılacak ödenek, 1994 yılı bütçesinde ne kadar 
olacaktır? 

— Bir sürü ölümlere yol açan, Bursa-Eskişehir, tstanbul-Ankara trafiğinin oluştuğu bu 
yol ölüm saçmaktadır. Bıi yolun Bozüyük bölgesinde yapımına kesin olarak ne zaman başla
yacaksınız? 



T.R.M.M. B : 25 9 . 11 . 1993 0 : 1 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8.11.1993 

Ba&ın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3392 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1932-5936/27398 sayılı yazısı. 
ligi yazı ilişiğinde alınan, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, "Bozüyük Çevre Yolu ya

pımı için 1994 yılı bütçesinden ne kadar ödenek ayrılacağı"na dair Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

— DPt'nin uygun görüş vermemesi nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1994 
yılı yatırım programına yeni iş alınması mümkün olamamıştır. 

Dolayısıyla; Bozüyük Çevre Yolu yapımı da bu çerçevede ve bütçe imkânları ölçüsünde 
değerlendirildiğinden, ileriki yıllarda yapımı mümkün olabilecektir. -

— Bursa-Eskişehir güzergâhının, tnegöl-Bozüyük kesimi yeniden ele alınmış olup, Dünya 
Bankasından finanse edilen Karayolu İyileştirme Projesi kapsamında değerlendirilerek asfalt 
beton kaplamasının yapılmasına çalışılacaktır. ' 

Ayrıca; Ankara-tstanbul arasındaki otoyolun tamamı hizmete girdiğinde, trafiğin önemli 
bir bölümü otoyola kayacağından, Bursa-Eskişehir kesimindeki trafik yoğunluğunda dâ  azal
ma olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

19. —Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Güneydoğuda kaybolduğu iddia edilen 
kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1942) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

13 Ağustos 1993 tarihinden bu yana, Tunceli İli,Pülümür İlçesi Çakıroğlu Köyü nüfusuna 
kayıtlı, 1964 doğumlu Veli oğlu Erdoğan Sakar kayıptır. Eşi Hanım Sakar, kocasının 13 Ağus
tos 1993 günü İstanbul.PERPA Ticaret Merkezine gittiğini ve aynı gün orada vuku bulan olay
dan sonra, kocasının çantasının oradaki insanlar tarafından kendisine teslim edildiğini ve Er
doğan Sakar'ıh polis tarafından gözaltına alındığını ifade etmektedir. 

PERPA Ticaret merkezi olayında gözaltına alınanlar kimlerdir? 
Erdoğan Sakar, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen hâlâ gözaltında mıdır? 
Gözaltında olmadığını ifade edecekseniz, akıbetinin ne olduğunu nasıl izah ediyorsunuz? 
Türkiye, Güney Amerika'da binlerce örneği olduğu gibi bir "Kayıplar Ülkesimi" olacaktır? 
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Erdoğan Şâkar'ın ölü veya dirisi nerededir, akıbeti ne zaman belli olacaktır? 
DYP - SHP Hükümeti döneminde, kaç insan kaybolmuştur, kimlikleri nedir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 5.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/283570 

Konu : Yazılı Soru önergesi. " \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığının 8.10.1993 gün ve Kan, Kar. Md. Â.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1942-
5963/27503 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkanlmıştır. 

13 Ağustos 1993 günü İstanbul ili PERPA Ticaret Merkezinde güvenlik kuvvetlerince ger
çekleştirilen operasyon ve sonrasında Tunceli İli Pülümür ilçesi Çakıroğlu Köyü nüfusuna ka
yıtlı, Veli oğlu 1964 doğumlu Erdoğan Sakar adlı bir şahıs gözaltına alınmamıştır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

20. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kurile ilgili olarak ortaya atılan bazı yol
suzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1946) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay-Kur'la ilgili Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Ahmet Kabil 
Rize 

Çay Kurumunda son yıllarda devam eden vurgun ye usulsüzlüklerden bazılarını Bölge Kaç-
kar Gazetesi 15 Eylül 1993 sayısında dile getirmişti bu gazete kupürünü ekte sunuyor ve şu 
hususları öğrenmek istiyorum. 

Soru 1. a) Gazetede yalnız 1992 yılında 7 milyar 578 milyon reklam ve tanıtma gideri 
verildiği iddia edilmektedir. 

1992 yılında bir önceki yıldan 8 685 bin ton daha az çay satıldığı halde 1991 yılında 14 676 
milyar satış primi ödenmişken 1992 yılında bayilere 72 583 milyar satış primi ödenmesi yetmi
yormuş gibi ilaveten 7 milyar 578 milyon reklam gideri ödenmesi nereye ve niçin ödenmiştir. 
Yoksa basına sus payı olarak mı kullanılmıştır? 

b) 1992 ve 1993 yıllarında ihraç edilen çaylardan Çay Kurumuna iade edilen çay var mı
dır? Edilmişse hangi ülkelerden ne gerekçe ile ne kadar miktar iade edilmiştir? 

c) Çay Kurumunun kaliteye yönelik bir çalışması var mıdır? Kalite bozukluğu hangi ne
denlerden husule gelmiştir? 
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Soru 2. 1992 yılında Rusyadan 3 000 ton kalitesi bozuk kömür geldiği ve bu kömürün 
fabrikalarca kullanılmadığı halen fabrika sahalarında bekletildiği doğru mu? Doğru ise bu kö
mür kimler tarafından getirildi? Bir partinin İlçe Başkanlarınca getirildiği doğru mudur? 

Soru 3. Ticaret Odası kaydı olmayan hiçbir ticarî ehliyete sahip olmayan kişilerin dışar
dan verilen talimatlarla Çay Kurumunda ihalelere girdiği iş aldıkları doğru mu? 

. T C . 
Devlet Bakanlığı " • 9.11.1993 

Sayı : B.02.0.009/31/0454 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
(Genel Sekreterliğine) 

tlgi : a) 8.10.1993 tarih ve 1946-5970/27519 sayılı yazınız. 
b) 10.10.1993 tarih ve 1950-5971/27520 Sayılı yazınız. . 
c) 11.10.1993 tarih ve 1986-3039/27802 sayılı yazınız. 
d) 13.10.1993 tarih ve 978-6029/27731 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması istenilen ilgide kayıtlı 

yazılara verilen cevaplar ektedir. 
Saygılarımla. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in ilgide kayıtlı yazılı soru önergesindeki soruları ve 
verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Soru 1. a) Gazetede yalnız 1992 yılında 7 milyar 578 milyon reklam ve tanıtma gideri 
verildiği iddia edilmektedir. 

1992 yılında bir önceki yıldan 8 685 bin ton daha az çay satıldığı halde 1991 yılında 14 676 
milyar TL. satış primi ödenmişken 1992 yılında bayilere 72 583 milyar satış primi ödenmesi 
yetmiyormuş gibi ilaveten 7 milyar 578 milyon reklam gideri ödenmesi nereye ve niçin öden
miştir. Yoksa basına süs payı olarak mı kullanılmıştır. 

Cevap 1. a) Yerel gazetelerin kendisini kanıtlamak, reklam olarak fınans temin etmek 
amacıyla kaynağı ve mesnedini belirtmeden değişik yayınlarda bulunmaları Ülkemizde sık sık 
rastlanan husustur. 

1992 yılına 7 911 887 333 TL., 1993 yılında 7 543 492 720 TL. reklam giderimiz olmuştur. 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz daha, önceki yıllarda da reklam yapmak zorunluluğun-
daydı ve yapmıştır. 

Nitekim 1990 yılında 1 028 864 297 TL., 1991 yılında 452 502 330 TL. reklam yapmıştır. 
1991 yılında Anadolu Üniversitesi Vakfına yaptırılmış reklam filmlerinin ajansları marifetiyle 
yayım için TRT'den yayın bedelinin % 25 payını ücret olarak istemiştir. Yine aynı yılda söz 
konusu filme 120 000 000 TL. ödenmiştir. 

Kuruluşumuz telif ücretinde indirim yapılmayınca reklam ajansı değiştirmek zorunda kal
mıştır. Nitekim 1992 yılı Martında TRT'de yayınlanan bu reklam filmine % 2 ajans komisyo
nu ödenmiştir. 
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Reklam filmi niteliği ve zamana göre değişik maliyetler arz eder. Filmin yayınlanmasının 
TRT'de belirli bir tarifesi olduğu gibi, gazete ilanlarınında Anadolu Basın Ajansı Birliğinin 
denetiminden geçirilmesi zorunludur. Bu yaklaşım içinde Kuruluşumuz harcamaları şöyledir. 

, l Firmaya ödenen 
Yıllar Film TV Basın brüt ücret • 

1992 569 458 146 4 203 123 348 2 487 795 938 651 509 901 
1993 1 073 304 000 5 561 908 900 1 056 708 400 536 675 420 

Son yıllarda sektörümüzde benzer ve taklit çaylarla, sahte çaylarla, radyasyon sorunu ile, 
ithal çaylarla, kaçak yabancı çaylarla süren mücadelemiz vardır. Hatta ithal ve yabancı çaylar-
daki sağlık sorunlarını da reklamlarda sık sık dile getirdik. 

Gazete ve TV reklamlarında işlediğimiz ana temalar bunlar olmuştur. 
Gıda Sektöründe.özellikle yukarıda belirtilen sorunları olan çarpık, karışık bir piyasanın 

ve haksız rekabetin doruğa ulaştığı sektörde reklam harcamalarının % 05 ile % 10 arasında 
değişmesi ekonomik gerçektir. 

örneğin, yıllık 3 000 tonluk maxımum pazar payı olan Lipton Grubunun yalnız çay için 
yaptığı reklam 1993 yılında 90 milyar TL.'ye ulaşmıştır, özel Sektörün piyasadaki acımasız 
iskonto, promosyonla sattığı benzer, taklit ve sahte, çoğunluğu çay olma özelliği tartışılabilir 
çayların satışından doğan sorunlar, 1992 yılı sonunda çıkan radyasyon sorununun aşılmasın
daki sorunlar ve medyada yabancı çayları satan veya pazar hazırlayan firmalarla ekonomik 
koşullarda reklam yapılması ve kullanılması gereken zorunlu bir araçtır. 4,5 Trilyon TL. lik 
bütçede yapılan reklam harcaması % 02'dir. 

Burada eleştirilmesi gereken husus reklam harcamalarının çokluğundan ziyade azlığı veya 
yetersizliği olabilirdi. Çünkü gerçek olarak baktığımızda ve emsallere bakıldığında ekonomik 
temellerin altında bir harcama yapılmıştır ve brüt ödemenin % ll'i ancak reklam firmasına 
ödenmiştir. 

Geçmiş uygulamalara ve Türkiye'deki diğer kuruluşların uygulamalarına bakıldığında bu 
konudaki hassasiyetimize hak verilecektir. 

Soru 1. b) 1992 ve 1993 yıllarında ihraç edilen çaylardan Çay Kurumuna iade edilen 
çay var mıdır? Edilmişse hangi ülkelerden ne gerekçe ile ne kadar miktar iade edilmiştir? 

Cevap 1. b) 1992 ve 1993 yıllarında ihraç edilen çaylardan iade edilen çay yoktur. İhra
catta hazırlanan malın satan alınmaması, hatta iadesi zaman zaman her firma ve malda olabi
lir. Bunun sebebi mutlaka malın kötülüğünde değildir. 

İşletmelerimizde paketli üretimi yapılıp satın alınmayan çaylar 1990 yılı Ram-Çaykur-
VVöstokintorg (Rus) firması ile yapılan sözleşmenin çalışmamasından vardır. Üzerinde firma, 
son kullanım ve imal tarihleri olduğu için 1992'de satışı sorun olduğu gibi alıcı firmada yeni 
Rus rejimi ile tüzelkişiliğini kaybetmiştir. 1992 yılı içinde ikinci bir alıcı grup bulunmuş isede 
1992 sonunda ortaya çıkan radyasyon konusu ve gazete, TV yayınlarının Moskovaya da yansı
ması sebebi ile alıcı firma imtina etmiştir. 

Son kullanım tarihleri eski olan bu çaylar ambalajlarından boşaltılarak yeniden satışa su
nulmuştur. Bu konuda KİT Komisyonunda da yeterli açıklamalarımız Sayın Milletvekilimize 
yapılmıştır. 

— 100 — 



T.B.M.M. B : 25 9 . 11 . 1993 O : 1 

Soru 1. c) "Çay Kurumunun kaliteye yönelik bîr çalışması var mıdır? Kalite bozukluğu 
hangi nedenlerden husule gelmiştir? 

Cevap 1. c) Çay Kurumu ilk kez 1992 yılından itibaren her işletmeden üretim programı 
ve bütçesi istemiş, Üretilen çayların sürekli kalite kontrolleri yapılmaya başlanmıştır. 2 yıl için
de işletmelerimizdeki iptidat tadım ile kalite testleri terk edilerek modern laboratüvar sistemi
ne geçilmiştir. 

Yaprak alımından paketlemeye kadar kalite kontrollerine ciddiyet kazandırılmış olup, ka
lite sorunu olan çay varsa sorumlularından idarî yolla soruşturması yapılarak müsebbipleri hak
kında gerekli işlem yapılmaktadır. 

Tfaş çay kalitesinin düzeltilmesi için çay plantasyonları rehabilitasyonu projesi DPTye ve
rilmiş ve uygun bulunarak DPT tarafından uygulamaya alınması için Tarım Bakanlığına iletil
miştir. 

2 yıldır başlıyan kalite kontrol sistemi daha önceden olmadığından kişisel görüşlerle so
nuca varılması mümkün değildir. 

Yine bu süre içinde kalitenin oluşmasında ana proseslerden olan yetersiz fermantasyon 
sistemi ıslahı ile kapasitesi normal seviyeye çıkarılmıştır. Ayrıca proseslere kalite artına ilave
ler yapılmaktadır. 

Soru 2. 1992 yılında Rusya'dan 3 000 ton kalitesi bozuk kömür geldiği ve bu kömürün 
fabrikalarca kullanılmadığı halen fabrika sahalannda bekletildiği doğrumu? Doğru ise bu kör 
mür kimler tarafından getirildi? Bİr partinin ilçe başkanlarınca getirildiği doğru mudur? 

Cevap 2. 1992 yılındaki kömür ihtiyaç sözleşmesi 1991'de yapılmıştır. 620 bin ton yaş 
çay yaprağını işleyecek kömürü TTK tüm uğraşlara rağmen karşılayamamıştır. Çay İşletmele
rinin 1991 yılı kömür siparişi 115 000 ton olup bir emniyet stoku düşünülmemiştin 

TTK'nın 1991'deki teknik sorunları ve üretim azlığı, kazaları sonucu, yıllık 620 000 ton 
ürün karşılığım saghyamaması sebebi ite kampanyanın sonunda satın olınacak yaprağı işle
mek için kömür açığımız ortaya çıkmıştır. 

Bunun üzerine acil çözüm aranmış ve bölgedeki kömür satış firmaların tümünden numu
ne alınmış ve KTÜ'de tahlili yaptırılmıştır. 5 000 calori bazında kömürü olan firmalardan çağ
rı ile ihale edilmiştir, thale sonucu oluşan fiyatlardan ihaledeki şartnameye göre ve tahlil so
nuçlarına göre eşkale edilerek kalori durumlarına göre son fiyat belirlenmiştir. 

Satın alınan firmalar itibariyle miktar ve ödemeleri şöyledir.. 

Ekim-Kasım ve Aralık 1992 Yılında Alınan İthal Kömür 

Kalori Miktar 
Firmanın adı oranı (Ton) Tutarı 

Papila Dış Tic. Ltd. Şti. Hopa 6 326 2 044 912 502 920 
Karımtek Karadeniz San. ve Dış Tic. A.Ş. 
Trabzon 5 551 36 14 488 080 
Naci Selimoğlu Nak. Taah. ve Dış Tic. 
Rize 5 917 , 1175 587 336 000 
Çıraklar İnşaat Petrol San. ve Tic. A.Ş. 
Ardeşen 5 215 1187 465 190 714 

— 101— İ 



T.B.M.M. 13 : 25 9 . 11 . 1993 O : 1 

Görüldüğü gibi TTK fiyatının çok altında kömür alınmıştır. TTK kömürünü bulsaydık 
onu alırdık. Hatta bazı Tırmalar (Trabzon) TTK fiyatına bile kömür satmadılar eğer bu kö
mürleri alamasaydık pnlarada TTK'dan farklı fiyat verip almak durumundaydık. 

Kuruluşumuzun TTK dışında kömür alımı 1992 de acil ve zorunluluğa dayanmıştır, ancak 
1991'de de 350 ton kömür alınmıştır. 

Soru 3. Ticaret Odası kaydı olmayan hiçbir ticarî ehliyete sahip olmayan kişilerin dışar
dan verilen talimatlarla Çay Kurumunda ihalelere girdiği iş aldıkları doğru mu? 

Kuruluşumuzun hiçbir ihalesinde ve satışında Ticarî Ehliyeti, Ticarî Tüzelkişiliği olma
yan firma ve kişiye mal satılması, ihale verilmesi söz konuşu değildir. 

Bu tarz uygulamanın bir örneği 1991 Ekiminde Paşali Alaman'a ait Alaman A.Ş. ye çay 
satışında görülmüştür ve ilgililer 1992 de mahkemeye verilmiştir. 

Nitekim Kuruluşumuza teknik malzeme alım ihalesine yıllardır giren ve sürekli mal satan 
firmalardan biride Kabiller Koli. Şti. dir ve bir sorunu yoktur. Bu firmadan son üç yıl içerisin
de 3.9 milyar TL.'lik teknik malzeme alımı yapılmıştır. 

Satınalma ve satışlarımızda parti ve siyasal gözetim olması söz konusu olmadığıda bu uy
gulamalarımızdan bellidir. Yeni bir firmanın mal satışı yapmasının engellenmesi de söz konu
su olamaz. Bu konuda Genel Müdürlüğümüze intikal eden bir şikâyet olmamıştır. 

21. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Belediyesince imar planında yapı
lan değişikliklere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'mn yazılı 
cevabı (7/1948) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık, ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

* Soru : Elazığ Belediyesi tmar Yasası 18 inci maddeye dayanarak tmarda bazı değişiklikler 
yaptı. Bu uygulama şuyulandırma adı altında bazı yerlerde uyguladı. Bu imar değişikliği ye
rinde yapılmamış, uygulanan yer plan yapan tarafından yerinde görülmemiş olacakki çok bü
yük mağduriyetlere sebebiyet vermiş, vatandaşı âdeta birbirine düşürmüş, çeşitli nizalara se
bep olmuş, hâlâ olmayada devam etmekte, içinden çıkılması çok, zor bir durumun meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Mesela adam 1985 yılında 120 m2,lik evini o zamanın imarına göre 
yapmış kullanma ruhsatımda almıştır. Ancak 1989 yılında beyannamesini verirken bir tapu se
nedi eline tutturulmuş, bir de bakmış ki evine hiç tanımadığı 5-6 veya 10 kişi herbiri 3-5 met
reyle ortak olmuştur. Hatta bir arsaya 40-50 kişinin 3-4 metreyle ortak olduğu örneği çoktur. 

Şimdi sormak istiyorum. 

1. Plan bilmeyen arsa tanımayan bir kimsenin dahi uygulamanın saçmalık ve sorumsuz
luk olduğunu çok rahat bildiği ve herkesin ne yapacağını şaşırdığı, ilkel toplumlarda dahi ben
zerine rastlanması mümkün olmayan bu hukuk dışı uygulamaya sizde 18 inci madde deyip sey
retmeye devam edecek misiniz? 

2. Adam varımı yokunu satmış, arsayı almış, bütün umudunu buna bağlamış, günün bi
rinde arsasına 3-5 adam ortak olmuş. Arsayı tekrar bunlardan almak zorunda bırakılmış kim
senin mağduriyetini bir sosyal demokrat olarak uzaktan seyretmeye devam mı edeceksiniz? 
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3. Yoksa bir sosyal demokrata yaraşır şekilde müfettişlerini gönderecek, durumu yerin
de inceleterek en kısa zamanda mağdurların yüreğine su serperek, yanlış ve sorumsuz uygula
maya son verecek misiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3388 

Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M.'nin 8.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1948-5975/27529 sayılı yazısı. 
ligi yazı ilişiğinde alınan, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un "Elazığ Belediyesince 

imar planında yapılan değişikler" konusunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

3194 sayılı İmar Kanununun "Arazi ve arsa düzenlemesi"ne dair, 18 inci maddesi} İmar 
hududu içinde bulunan binalı, binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin 
muvafakati aranmaksızın, birbirleri ve yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait 
bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayırmaya, 
müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil 
işlemlerini yaptırmaya (Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde) belediyeleri yetkili kılmıştır. 

Dolayısıyla beldelerin imar yönünden düzenli olması, hazırlanan imar planlarının meka
na yansıtılmasıyla mümkün olabilecektir. 18 inci maddede de; hazırlanan imar planlannın araziye 
yansıtılarak, düzgün şehirleşmeye yapılaşmanın sağlanması, imar planında yer alan ve düzen
lemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, otopark, park, çocuk bahçesi, yeşil sa
ha, cami, karakol gibi umumî hizmetlere ayrılan alanların kamunun kullanımına açılması, in
şaata müsait olmayan kadastrol parsellerin imar parselleri haline getirilmesi amaçlanmış ve 
bu doğrultuda hükümlere yer verilmiştir. 

İmar Planları, içinde yer alan yol, yeşil alan, meydan, otopark, çocuk bahçesi gibi umumî 
hizmet alanlarının kamu eline geçmesi ve planda öngörülen amaçta kullanımı sonucu, gerçek 
değerine kavuşur. 

Ancak, imar planlarımızda kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlar çoğu kez hazine ve
ya belediye mülkiyetinde olmadığından ve bu alanların kamulaştırılması yoluyla elde edilmesi-
belediyelerimize altından kalkamayacakları bir malî külfet getirdiğinden, imar planlarının uy
gulanması imkânsızlaşmaktadır. 

Bu nedenle; 18 inci madde, umumî hizmet ve tesis alanlarının, düzenleme alanı içinde ka
lan ve en fazla % 35'e kadar olan bölümünün, o alan için hesaplanan zayiat miktarı oranında 
ve bir hizmet karşılığı olarak, değer artışları da göz önünde bulundurulmak suretiyle eşit ola
rak gayrimenkul sahiplerinden alınmasını öngörmektedir. 

Bu maddenin uygulanması ile imar planına uygun yollar açılmakta, mevcut yollar geniş
letilmekte, inşaat yapımına müsait olmayan kadastro parseller ve tarla vasfında olan araziler 
imar parseli haline getirilmekte, başka bir ifade ile kadastrol parseller, imar planına, plan ve 
yönetmeliklerle getirilen yapılanma şartlarına uygun yapılaşmaya imkân veren imar parselleri 
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haline dönüştürülmekte, bu uygulamaların sonucu olarak düzgün bir yapılaşmanın ve şehir
leşmenin temeli atılmaktadır. 

Diğer taraftan, düzenleme sahalarındaki arsa ve arazilerde, bu uygulama nedeniyle olu
şan değer artışlarının kamuya dönüşü sağlanmaktadır. 

Yapılan düzenlemelerde; buna tabi olan yerlerin ihtiyacına yönelik yol, meydan, genel oto
park, park, yeşil alan, çocuk bahçesi gibi umumî hizmetlere ayrılan alanların yüzölçümleri-
nin, düzenlemeye alınan toplam alana oranlanması suretiyle düzenleme ortaklık payı miktarı 
bulunmaktadır. 

Düzenleme ortaklık payı % 35'in üzerinde ise uygulamaya konu olan taşınmazın en fazla 
% 35'e kadar olan bölümü bedelsiz alınmakta, diğer kısmı kamulaştırma yolu ile elde edil
mekte veya arsa sahibinin isteğine uygun olarak belediyenin başka yerlerdeki eşdeğer arsala-
rıyla takas edilerek değiştirilebilmektedir. 

Ayrıca, düzenleme alanı içinde, üzerinde bina bulunan gayrimenkullerin yer alması, 18 
inci maddenin uygulanmasına engel teşkil etmez. Uygulama sırasında her ne kadar plan ve 
mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar parseline intibak 
ettirilmesinin sağlanmasi amaçlansa da, mal sahibine tahsis edilen miktarın bir imar parselin
den küçük olması veya diğer teknik ve hukukî zorunluluk nedeniyle müstakil imar parseli veri
lememesi halinde, şuyulandırma yoluna gidilir. Şuyulandırma zemine ait olup, üzerindeki mevcut 
yapı halihazır durumu ile korunduğu sürece, kullanımı yapı sahibine aittir. Ancak, yapı ko
runmayacak veya kullanımında değişiklik yapılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hü- . 
kümlerine uyulur. Mevcut yapının halihazır durumu ile korunduğu ve kullanılması halinde başka 
kişilerin bu yapıya hissedar edilmesi mümkün değildir. 

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, 18 inci madde uygulaması ile tarla vasfın-. 
daki araziler ile üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan arsalar imar parseli haline getiri
lerek büyük değer kazanmakta, soru önergesinde iddia edildiği gibi, bu madde kapsamında 
uygulamaya alınan gayrimenkullerin üzerindeki mevcut binalara diğer hissedarların ortak edil
mesi söz konusu olmamaktadır. 

Konu ile ilgili olarak yapılan bu açıklamaların dışında, ayrıca Elazığ Valiliğinden de ay
rıntılı bilgi istenmiş olup, durum tekrar gözden geçirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

. Bayındırlık ve İskân Bakanı 

22. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur tarafından ödenen satış primleri ile ilgi
li olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Nafiz Kurt'un yazılı cevabı 
(7/1950) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay-Kurla ilgili Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Ahmet Kabil 
' Rize 
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Son iki yıldır Kamuoyunun yoğun ilgisini çeken Çay Kurumundaki usulsüzlükler, Hayalî 
İhracat söylentileri ve hangi dostumuza ne verebiliriz zihniyetinin neticesi olarak gerek bayile
rin seçiminde gerek bayilere hiçbir ölçüye sığmayacak satış pirimleri bazı bayilerin korunduğu 
imajını gündeme getirmiştir. 

Çay Bölgesinde yayınlanan Kaçkar mahallî gazetenin 15 Eylül 1991 tarihli sayısında daha 
önce bilinen yolsuzluklara ilaveten yeni sorulan gündeme getirmiştir. 

Soru 1. a) Çay Kurumundan en çok satış pirimi alan OYPAŞ. Firmasının Çay Kuru
muna vadesi geldiği halde ödemediği 60 milyar borcu var mıdır? 

b) Bu bayiî dışında kuruçay satış bayilerinde Çay Kurumuna borcunun vadesi geldiği 
halde borcunu ödemeyen kaç bayiî var? Ne kadar zamandır bu borçlar bekletiliyor ve miktar
ları ne kadardır? , 

c) Varsa Çay Kurumu yetkilileri bu alacakları için hangi işlemleri yapmıştır? 
d) İlgili ekli gazete fotokopisinde iddia edildiği gibi Kurum yetkilileri ile bu firmalar ara

sında bir çıkar ilişkisi var mıdır? 
e) Yine gazetede iddia edildiği gibi ÇAP-HÂS Firmasıyla yapılan satış mukavelesinden 

sonra bir fiyat düşürülmesi yapıldı mı? 
v "; ' . . • 

.- T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.11.1993 

Sayı : B.02.0.009/3-1/9454 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

(Genel Sekreterliğine) 

İlgi : a) 8.10.1993 tarih ye 1946-5970/27519 sayılı yazınız 
b) 10.10.1993 tarih ve 1950-5971/27520 sayılı yazınız : 
c) 11.10.1993 tarih ve 1986-6039/27802 sayılı yazınız 
d) 13.10,1993 tarih ve 1978-6029/27731 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması istenilen ilgide kayıtlı 

yazılara verilen cevaplar ektedir. 
Saygılarımla. ı , 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

Soru 1. a) Çay Kurumundan en çok satış primi alan OYPAŞ Firmasının Çay Kurumu
na vadesi geldiği halde ödemediği 60 milyar borcu var mıdır? 

Cevap l. a) Çay-Kur bayilik sistemi bölgelere, nüfusa ve kişisel yetkilere göre sınırlı so
rumlu ve imtiyazlı değildir. Bayilerimizin zaman zaman borçlarını ödeyememe durumuna düş
meleri ve icra olarak süre uzatımı verilerek tahsili yıllardır uygulanan bir sistemdir. 

ödeme tarihinde ödenmemesi ve süre uzatım verilmesi halinde, aylık % 8.1 faiz alınmak
tadır. özel veya kamu kuruluşu olsun dağıtıcı ve pazarlamacılarına ait alacakları-banka temi
nat mektubuna ve garantilere bağlı ise teminat ve garantilerin makul ek süre verilerek nakde 
çevrilmesi bayiliğin iptali ve pazar kaybına yol açar. Rekabetçi piyasada basiretli tüccar gibi 
davranmak zorunluluğu vardır ve önemli olun Kuruluşun kaynak kaybına uğratılmamasıdır. 
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OYPAŞ A.Ş. nin vadesi ertelenen borcu 25 milyar TL. olup, ödemeleri takvime % 8.1 fa
izle bağlanmış olup, teminat mektupları ve alacakları karşılığını karşılamaktadır, ödeme tak
vimi bankalara da tebliğ edilmiştir. 

Bu tarz uygulama yukarda belirtildiği gibi yıllardır uygulanmaktadır. Nitekim Tek Çay'a 
hatlarımızdan verilen hat ve enerji sistemi bedeli 3 yıl sonra ancak tahsil edilebilmiştir. Bu yak
laşıma göre hattın kapatılması gerekmekteydi. 

Soru 1. b) Bu bayiî dışında kuru çay satış bayilerinde Çay Kurumuna borcunun vadesi 
geldiği halde borcunu ödemeyen kaç bayiî var? Ne kadar zamandır bu borçlar bekletiliyor ve 
miktarları ne kadardır? 

Cevap 1. b) Vadesi geldiğinde borcunu ödemeyen ve ek süre isteminde bulunan firma
lar güncel olarak değişmektedir. Söz konusu firma OYPAŞ Grubu Çay-Kur'Ia 1988 yılından 
beri çalışmakta olup, Çay-Kur'un büyük ve yoğun çay satan (tüm bölgelerden) bayilerindendir. 

Soru 1. c) Varsa Çay Kurumu yetkilileri bu alacakları için hangi işlemleri yapmıştır. 
Cevap 1. c) Çay-Kur yetkilileri alacaklar konusunda idarî ve yasal işlemleri derhal ya

parlar. 
Teminat mektubuyla satışlar olduğundan ödemelerin uzaması ve temditlere uyulmaması 

halinde teminat mektupları nakde çevrilir. 

OYPAŞ dahil herkese bu uygulama yapılmaktadır. Hatta geçmişte temdite rağmen öde
meyen borçlara karşılık OYPAŞ Firmasına ait teminat mektupları nakte çevrilmiştir. Teminat
sız çay satılan tek firma bu olayın başlangıcı 1991 yılındadır. Genel Müdürlükçe tespit edilip 
ilgililer ve firma derhal mahkemeye verilmiştir. Bu tarz bir uygulamanın tekrarı yoktur. Kaldı-
ki, mevzuatın uygulama sorumluluğu bölge satış müdürlüklerine aittir. Bir sorun veya yanlış 
uygulamanın tespiti halinde Genel Müdürlükçe müdahale edilir. 

Soru 1. d) İlgili ekli gazete fotokopisinde iddia edildiği gibi Kurum yetkilileri ile bu 
firmalar arasında bir çıkar ilişkisi var mıdır? 

Cevap 1. d) İlgili firma 1988'den beri faaliyet göstermektedir. Firmaya sağlanan özel 
bir imtiyaz ve çıkar söz konusu değildir. 

Soru 1. e) Yine gazetede iddia edildiği gibi ÇAP-HÂS Firmasıyla yapılan satış muka
velesinden sonra bir fiyat düşürülmesi yapıldı mı? 

Cevap 1. e) ÇAP-HAS Firması ile 7.5.1992'de 3 300 tonluk 5 nolu çay satış anlaşması 
yapılmıştır. Ancak 1 620 ton çayın satışı gerçekleşmiştir. Rusyada değişik cumhuriyetlere satıl
ması planlanan çayın siyasal karışıklıklar ve finans sebepleri ve fiyat sebepleri ile ancak bu 
kadar satış gerçekleştirilebilmiştir. 

Bilahare anılan firma 5 numaraya ilaveten daha düşük kalitede ve stok fazlası 6 nolu çay
larla karıştırılarak (% 40,5 nolu, % 60,6 nolu) fiyat istemine 1 $/Kg. olarak anlaşmaya varıl
mıştır. Ancak bu yeni sözleşmeden de 1 514 ton, ihracat yapılmış sözleşmeside 15.9.1993 de 
iptal edilmiştir. Sözleşme bazında fiyat düşürülmesi söz konusu değildir. 

Çay İşletmelerinden 1970 yılından beri ihraçlık çaylardan ihracattan sonra geri dönüşü 
veya yurt dışına çıkmadığı söylentileri devam etmektedir. Ancak bir delil ve kanıtda yoktur. 

i — 106 — 
ı • • 



T.B.M.M. B : 25 9 . 11 . 1993 0 : 1 

1992 yılından itibaren ihracatta FOB satışlardan itibaren güzerfâhları, varışları, satış ül
keleri dahil izlenmektedir. Bu tarz uygulamaya esaste hakkımızda yoktur. Çünkü FOB satış 
ve gümrük çıkışından sonraki sorumluluk Kuruluşumuza aitte değildir. 

Ayrıca 1992'den itibaren yapılan bayilik anlaşmalarından bir tercih söz konusu olamaz. -
Çünkü vergi mükellefi ve ticarî tüzelkişiliği olan herkese bayilik verilmektedir. Bayi olabilir 
niteliği olup reddedilen bir bayi de yoktur. 

23. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı*mn, İstanbul'da hava kirliliğine karşı alına
cak tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakam Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/1964) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

Geçen yıl İstanbul'da yaşanan hava kirliliği vatandaşlara zor günler yaşatmıştı. Çevre Ku
rulu kullanılacak kömürleri belirlemişti. Buna rağmen başarılı olunamamıştı. 

1. Kış günlerinin yaklaştığı bu günlerde ne gibi önlemler alınmış bulunmaktadır? 
2. İstanbul'da vatandaşlar bu kış hangi yakıtları kullanacaklardır? 
3. İthal Kömürde uygulanan fon kaldırılacak mı? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 3.11.1993 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B190ÇÖK0070002/2348/7561 

Konu : İstanbul Hava Kirliliğine Karşı Alınan Tedbirler Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.002.7/1964-6003/27635 sayılı İstanbul Mil
letvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın cevaplandırmamızı istediği soru önergesi. 

İlgide kayıtlı yazıda kış günlerinin yaklaştığı bu günlerde İstanbul'da hava kirliliği için 
ne gibi önlemler alındığı, İstanbul'da vatandaşların bu kış hangi yakıtları kullanacağı ve ithal 
kömürde uygulanan fonların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda T.B.M.M. Başkanlığınca 
bir soru önergesi verilmiştir. 

Hava kirliliğinin azaltılması için İstanbul İl Mahallî Çevre Kurulunca yakma saatleri, yakma 
sıcaklıkları, taşıtların durumu, kömürde çalışan vapur ve tren hatlarının tespiti, taşıtların mu
ayenesi, bina ısı yalıtımı sistemleri, ateşçilerin eğitimi, yakma sistemlerinin iyileştirilmesi ve 
bakımı gibi konularda kararlar alınarak uyarı kademeleri ve alınacak önlemler belirlenmiştir. 

Diğer yandan Bakanlığımızca 24 Mayıs 1993 tarihinde bütün Valiliklere gönderilen bir ge
nelge ile 1993-94 kış sezonu öncesi yakıt programlarının hazırlanarak İl Mahallî Çevre Kurulu 
Kararına bağlanması ve programların 1.9.1993 tarihine kadar tarafımıza intikal ettirilmesi ta
lep edilmiştir (Ek : 1). 
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1993-94 kış döneminden itibaren İstanbul'da tüketilecek yerli kömür, ithal kömür, sıvı ya
kıtların özellikleri hakkında alınan kararlar ve doğal gaz kullanımı ile petrol koku kullanımı
nın yasaklanmasıyla ilgili İstanbul Çevre ti Müdürlüğünce hazırlanan 15 Ekim 1993 tarih ve 

,1621 sayılı yakıt programı (Ek : 2) de sunulmaktadır. 
• • " • ? 

Yakıt programının 4 üncü maddesine göre tstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik ara
sında yapılan anlaşmaya göre; 400 000 ton Valilikçe, 600 000 ton da tstanbul Büyükşehir Bele
diyesince yapılmak üzere toplam 1 000 000 ton kömürün ithaline karar verilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryasınca Bakan
lığımıza iletilen ve (Ek : 3) te bir örneği verilen yazıda, 

— Hava kirliliği görülen illerin talep etmesi ve Çevre Bakanlığının uygun görmesi şartıyla 
illere tahsisi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yapılmak üzere toplam 3 500 000 ton kü
kürt ve uçucu oranı düşük kömürün ithal edilmesine, 

— Hava kirliliği olan yörelerde ithal kömürü teşvik amacıyla kademeli sübvansiyon uygu
lanmasına ve bu çerçevede ithal kömüre uygulanacak Devlet yardımının, Çevre Bakanlığınca 
tespit edilen illerin kirlilik sıralamasında I. derece kirliliği olan iller için 150 000 TL./ton, II. 
derece kirliliği olan iller için ise 105 000 TL./ton olarak belirlenmesini bunun dışındaki illerde 
ithal kömür için Devlet yardımı yapılmamasına, 

karar verildiği anlaşılmaktadır. • \ . 

» Bu çerçevede yoğun hava kirliliğine maruz kalan İstanbul'un da bu 150 000 TL./ton olan 
Devlet yardımından faydalanması söz konusudur. Ayrıca halen Büyükşehir Belediyelerine 7 
$/ton Toplu Konut Fonu muafiyeti uygulanmaktadır. Bakanlığımız 31.8.1993 tarihinde Enerji 
ve Tabiî Kaynakları Bakanlığında yapılan bir toplantıda, söz konusu fon muafiyetinin diğer 
ithalatçı il belediyelerini de kapsayacak şekilde kaldırılmasını önermiş ve bu husus toplantıda 
benimsenmiştir. 

26.5.1993 tarihinde toplanan tstanbul İli Umumî Hıfzıssıhha Meclisi 1993-94 kış mevsi
minden itibaren İstanbul'da yaşanabilir hava kalitesinin sağlanması ve ti Mahallî Çevre Kuru
lunun belirlediği yakıt sınırlandırmalarının denetlenmesi için bir dizi kararlar almıştır. Bu ka
ralar da (Ek : 4) de sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Not : Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 

24. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun, 3910 sayılı Kanunun 140 inci maddesinin 
değiştirilmesi ile ilgili olarak SSK tarafından yayınlanan tebliğin vatandaşları mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı ce
vabı (7/1968) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tarafından, 
Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılması için, gereğinin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 
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1. 12.5.1993 tarihinde 3910 sayılı Yasanın 140 ncı maddesinin değiştirilmesini takiben, 
uygalamanın nasıl yürütüleceğine dair SSK Genel Müdürlüğünün 1 seri nolu tebliğinin, 9 gün
lük bayram tatilinin fiilen başladığı 29 Mayıs 1993 Cumartesi günü Resmî Gazetede yayınlana
rak çok sayıda mükellefin cezaya maruz bırakılması kasıt mı yoksa dikkatsizlik sonucu mudur? 

2. Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer dendiğine ve konu ile ilgili Kamu Kuruluşu 
niteliğindeki Oda "TURMOB" bile kendi yayın organında tebliği ancak 6 Temmûz'da yayın
layabildiğim göre, vatandaşın Resmî Gazeteyi günü gününe takip etme zorunluluğu mu vardır? 

3. Bugünkü noktaya gelinmesinde kanunun yürürlük takihinin iyice düşünülmeden acele 
tespit edilmesinin rol oynadığı görülüyor. Vatandaşa bir vergi iadesini bile çok ağırdan alan 
kurumun, vatandaştan almaya gelince o kadar dakik olmasının sebebi nedir? 

4. Yatırmaları gereken primleri gününde yatırmış insanların 30 Nisan için aylık ve dört 
aylık iki cetveli vermediler diye -uyarma şartını kaldırıp- 5 milyon 796'şar bin lira usulsüzlük 
cezasına çarptırılmaları sizce hak mıdır? Yoksa, geçen yıl trilyonluk prim borçlarını affettiği
niz yüzsüzler gibi hiç mi yatırmasalardı? 

5. Nisan sonu bildirgeleri için tahakkuk ettirilen idarî para cezası sadece Sivas'ta 7 mil
yarın üzerindedir ve istanbul'da da 20 bin mükellefin aynı oyuna getirildiği söylenmektedir. 
Söz konusu meblağ Türkiye genelinde toplam kaç TL.'dir? 

6. Prime ve dolayısıyla ekli işlemlere esas olan zaman birimi yılın ilk dört ayı olmasına 
rağmen, bu zamandan 12 gün sonra çıkarılan bir kanun ve 29 gün sonra çıkarılan bir tebliğin 
"vatandaş aleyhine hükümlerini, geriye: doğru işleterek" ceza tahakkuk ettirmek, hangi hu
kukta vardır? 

7. İdarenin açık ihmalinden kaynaklanan bu zulmü, yeni bir düzenlemeyle ortadan kal
dırmayı düşünüyor musunuz? Yoksa, boşalan devlet kasalarını vatandaşa tuzaklar kurup ce
zaya çarptırarak mı doldurmayı tercih etmektesiniz? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/10691/38503 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 11.10.1993 gün, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1968-6010/27671 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu tarafından hazırlanan "3910 sayılı kanunla, 506 sa

yılı Sosyal Sigortalar Kanununun değiştirilen 140 inci maddesi ile ilgili olarak, Sosyal Sigorta
lar Kurumu tarafından yayınlanan Tebliğin vatandaşları mağdur ettiği iddiası" na ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinde, işverenin bir ay içinde çalış
tırdığı sigortalının prim belgelerini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Sigor
talar Kurumuna vermekle yükümlü olduğu hükme bağlanmış, bu husus ayrıca Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliğinin 16 ve 17 nci maddelerinde de belirtilmiştir. 
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3910 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik "Yapılması Hak
kında Kanun" ile aylık sigorta prim bildirgelerinin ve dört aylık sigorta prim bordrolarının 
verilme sürelerine ilişkin yeni herhangi bir düzenleme yapılmamıştır, 3910 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 12.5.1993 tarihinden önce olduğu gibi, halen aylık bildirgelerin verilme süresi, 
ait olduğu ayın son günü, dört aylık bordroların verilme süresi ise, ilgili bulunduğu dönemi 
takip eden ayın son gününe kadardır. 

Anılan Kanunun yürürlüğe girdiği Mayıs/1993 ayı içinde özel sektör tarafından verilmesi 
gereken Nisan/1993 ayı Sigorta Prim Bildirgesi ile 1993 yılı 1 inci Dönem Bordrolarının Kuru
ma verilmesi gereken son günü 31.5.1993 tarihidir. 

Bu tarihe kadar gerekli belgeleri Kuruma vermeyen işverenlere, 12.5.1993 tarihinde yürür
lüğe giren 3910 sayılı Kanunla 140 inci maddede yapılan değişiklik gereği, yeni idarî para ceza
ları uygulanmıştır. 

31.5.İ993 günü Kurban Bayramı öncesi arife gününe rastlamış ise de, Başbakanlığın 
18.5.1993 tarih, B.02.0.PPG.0.12.383 sayılı emirleri uyarınca, 31.5.1993 günü kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personel idarî izinli sayılmış olmakla birlikte Sosyal Sigortalar Kuru
munun ilgili ünitelerinde 31.5.İ993 günü saat 17.30'a kadar diğer iş günlerinde olduğu gibi prim 
belgelerinin alınabilmesi için normal mesai yapılmıştır. 

Diğer taraftan, idarî para cezalarındaki artış ve söz konusu arife gününde prim belgeleri
nin saat 17.30'a kadar Kurum ünitelerince kabul edileceği hususu radyo ve televizyondan du
yurulmuş, ayrıca tirajı en yüksek günlük gazetelerde de yayımlanmıştır. (EK : 2, 3, 4). 

29.5.1993 günlü Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğin ise Kanunun yürürlük tarihi ile bir 
ilgisi bulunmamakta, uygulamanın daha geniş kitlelere duyurulması amaçlanmaktadır. Bu ba
kımdan söz konusu Tebliğ ile çok sayıda mükellefin cezaya maruz kalması gibi bir durum ol
madığı gibi herhangi bir dikkatsizlik ve kasıt da söz konusu değildir. 

Esasa ilişkin Uşak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 20.9.1993 tarihv e Esas: 1993/440, Karar 
1993/441 sayılı kararı ile de Kurum uygulamasının doğruluğu teyit edilmiştir. (Ek : 1). 

Yukarıda da belirtildiği üzere, 3910 sayılı Kanun 12.5.1993 tarihinde Resmî Gazetede ya
yımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin son tarih ise 31.5.1993 
günüdür. O günde saat 17.30'a kadar Kurumun ilgili birimlerince mesai yapılmıştır. Aradaki 
19 günlük süre bilgi edinmek için yeterli bulunmaktadır. 

Sigortalıların, 506 sayılı Kanundan doğan haklarının sağlanması, Kanunda öngörülen prim 
belgelerinin usulüne uygun olarak süresi içerisinde Kuruma verilmesi ile mümkündür. 

Kurumca yapılan denetimlerde, ülke düzeyinde büyük ölçüde sigortasız işçi çalıştığı tespit 
edilmektedir. Ayrıca, 3395 sayılı Kanunla getirilen idarî para cezaları yaptırım özelliğini kay
bettiğinden, çalışanların sosyal güvenliğini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla idarî para ce
zalarının caydırıcı bir düzeye yükseltilmesinden yarar bulunmaktadır. 

Uygulama henüz çok yeni olduğundan, bugüne kadar Türkiye genelinde ne kadar idarî 
para cezası tahakkuk ettirildiğine ilişkin kesin bir sayısal veri bulunmamaktadır. 

3910 sayılı Kanunun geriye doğru uygulanması söz konusu olmayıp, 31.5.1993 tarihine ka
dar Kuruma verilmesi gerektiği halde yasal süresi içinde verilmemiş olan prim belgeleri için 
uygulanan ve uygulanacak olan idarî para cezalarının affı yasal düzenlemeyi gerektirdiğinden 
bu husus Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi içinde bulunmaktadır.. • ,• 
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Bununla birlikte. Bakanlığımca zaman içerisinde gerçekleşen mahkeme kararları da izle
necek durum ayrıca değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Ordu-Korgan İlçesi Tepealan Güllü Belediye 
Başkanı hakkında yapılan şikâyete ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/1969) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı Sayın Mehmet Gazio&lu tarafından yazılı cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : Ordu İli, Korgan İlçesi, Tepealan Güllü Belediye Başkanı Mehmet Adıbelli hakkın
da, Belediye Meclis Üyelerinden Necati Özcan ve Muzaffer Çört'ün Kaymakamlık Makamına 
yaptıkları 29.7.1993 tarihli şikâyetinin sonucu ne olmuştur? > 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 9.11.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1041 

Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 11.10.1993 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1969-6013/27710 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, kocaeli Milletvekili Sa

yın Şevket Kazan'ın "Ordu-Korgan İlçesi Güllü Belediye Başkanı hakkında yapılan şikâyete 
ilişkin" yazılı soru Önergesiyle ilgili olarak Ordu Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Ordu-Korgan İlçesi Tepealan Belediye Meclis Üyeleri Necati Özcan ve Mustafa Çört'ün, 
Belediye Meclisinin 27.7.1993 tarihli olağanüstü toplantısında imar planı tadilatının görüşül; 
mesi esnasında alınan kararı kamu yararına görmedikleri için şerh koymak istemeleri'üzerine 
Belediye Başkanı Mehmet Adıbelli tarafından kendilerine tokat, yumruk ve karar defteri ile 
vurularak hakaret edildiği iddialarını konu alan 29.7.1993 tarihli şikâyet dilekçesiyle ilgili ola
rak adı geçen valilikçe 3.8.1993 tarihinde soruşturma açıldığı ve tahkikatın halen devam ettiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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26. — Afyon Milletvekili Gaffar yakın'ın SSK emeklilerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı (7/1975) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. S.S.K. bünyesinde kaç çeşit emekli işçi statükosu bulunmaktadır? 1980 öncesi, 1987 
öncesi ve sonrasında emekli olmuş aynı miktarda primi ödemiş emeklilerin aylık emekli gelir
leri ne kadardır? 

2. S.S.K. emeklileri arasındaki bu farklılığın nedeni nedir? Memur emeklileri arasında 
fark olmamasına rağmen, niçin işçi emeklileri değişik emekli maaşı almaktadırlar? Bu duru- v 

mu nasıl izah ediyorsunuz? 
3. İşçi emeklileri arasında adaleti sağlamak ve tüm işçi emeklilerini maddî durumlarını 

iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız ve bu çalışmalar ne zaman gerçekleşecektir? 

T.C. 
. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8.11.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/10690 ^ 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.10.1993 gün, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1975-6026/27726 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Emek-

Iileri"ne ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1981 yılına kadar 5 000 gün ve daha fazla prim ödemiş bulunan sigortalıların yaşlılık aylı

ğı bağlama oranı % 70 olarak uygulanırken, 2422 sayılı Yasa ile 1.1.1992 tarihinden itibaren 
emekli olanların aylık bağlama oranının, 5 000 gün prim ödeyenler için % 60 olarak belirlen
mesi ve bu oranın S 000 günden fazla primi ödenmiş her 240 gün için % 1 artırılması, eksik 
her 240 gün için de % 1 indirilmesi esasının getirilmesi Kurum emeklileri arasında 1982 öncesi 
ve sonrası emekli grubunu ortaya çıkarmıştır. 

1987 yılında 3395 sayılı Yasa ile Üst gösterge tablosunun uygulamaya konulması ile prime 
esas kazancın üst sınırı yükseltilmiştir. Üst göstergeden prim ödeyenlere ise daha fazla emekli 
aylığı bağlanmıştır. Bunlar da ayrı bir emekli grubunu oluşturmuştur. 

Diğer taraftan, 3395 sayı Yasa ile gösterge tablosunun en yüksek göstergesinden emekli 
olanlardan geçici gösterge tablosu üzerinden borçlananların aylıkları yükseltilerek bir başka 
emekli grubu olan, süper emekli grubu yaratılmıştır. 

Bu farklı emekli gruplarından, 1.1.1982 tarihinden önce ve sonra emekli olan sigortalıla
rın aylık bağlama oranındaki farklılığın giderilmesi hususu yasal düzenleme çalışmaları sıra
sında gündeme getirilecektir. 
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Ancak, 339S sayılı Yasanın uygulaması ile ortaya çıkan emekliler arasındaki farklılığın gi
derilmesi, eski emeklilerin göstergelerinin üst göstergelere intibak ettirilmesi ile mümkün ola
bilecektir. Bıı ise üst gösterge üzerinden yüksek prim ödeyerek emekli olan sigortalılar açısın
dan adil biç uygulama olmayacaktır. Ayrıca, bu uygulama Sosyal Sigortalar Kurumuna, mev
cut kaynaklarıyla karşılayamayacağı büyüklükte ek malî yük getirecektir. 

öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumunun imkânları ölçüsünde aylıklara uygulanan gös
terge değişiklikleri ve katsayı ile sosyal yardım zammının artırılması suretiyle emekli aylıkları
nın iyileştirilmesine çalışılmaktadır. 1993 yılı içinde katsayı ve sosyal yardım zammı üç defa 
artırılarak, geçen yıla göre işçi emekli aylıklarında ortalama % 67.6'lık bir artış sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

27. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur tarafından yapılan çay ihracatına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1978) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 

16 Eylül 1993 Karadeniz Gazetesinin 1 inci sayfasında Çay Kurumu Genel Müdürünün 
"Çaykurda Rekor" haberini dikkatle okudum. 

Bu yazıda 1993 yılı ilk 8 ayında 25 bin ton kuru çay ihraç edildiğini yazmakta idi ancak 
bu haberde kaç dolardan ve hangi şirketler vasıtasıyla ihraç edildiği belirtilmemişti. 

21.4.1992 tarihinde KİT Komisyonunda Çay Kurumu Genel Müdürü 1992 yılında 25 bin 
ton kur uçay dış piyasaya, 110 bin ton iç piyasaya satış yapılacağını planladığını ve ihraç edile
cek çayın 2,5-3 Dolardan satışı planlandığını söylemişti. Ancak gazetede ihraç edilen çayın sa
tış fiyatının 57 sent olduğu belirtilmemiştir. 

14.7.1993 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergesinde ilgililerden ihracı dü
şünülen çayın 2,5-3 Dolardan satışı planlandığı halde bir kısmının hayalî ihracat yaptığı bölge
de yoğun olarak söylenen 11 şirkete 56 bin ton çayın 57 sentle 1 Dolar arasında niçin verildiğini 
sormuştum. Şimdi ise ilaveten öğrenmek istiyorum. 

Soru : 1. 1993 yılında ihraç edilen 25 bin ton kuru çaya adı geçen önergemde isimleri 
belirtilen şirketlerle yapılan 56 bin ton kuru çay mukavelesindeki çaydan kaç tonu bu miktara 
dahildir ve kaç dolar fiyattan satılmıştır. 

Soru : 2. Çevrede bu ihraç edilmiş gibi görünen kuru çayın yurt dışına çıkmadan iç pi
yasaya satıldığı iddia edilmektedir. Dolayısıyla iç satışlar 1990-1991 yıllarına göre 1992 de bir 
hayli azaldığı görülmektedir. Sizce bu azalış dış piyasaya satıldığı iddia edilen çayların iç piya
saya tüketilmesinden kaynaklanmıyor mu? 
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Soru : 3. Aynı gazetede "Ergüven'in Keyfi" diye başlığın maksadını anyamadım. 
Dış satışların 2,5-3 Dolar yerine kilosunun 57 sentten satıldığı için mi? 
îç'satışların 110 bin ton değil 75 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdiği için mi? 
İÇ satışlarda satış primi olarak 14 milyar yerine 72 milyar prim ödediği için mi? 
Reklam gideri olarak 1992 yılında 7,5 milyar ödediği halde satışların 10 bin ton eksildiği 

için mi? 
Çay Kurumuna ihtiyaç fazlası 7 bin kişiyi keyfî listelerle alıp kimsenin hesap sorulmadığı 

için mi? 
Hiç işe gitmeyenlere ay sonunda maaş ödendiği herkez tarafından bilinmesine rağmen he

sap sorulmadığı için mi? ^ 
Çay Kurumunun bütün yetkilerini ve idaresini kendisini Genel Müdürlüğe getirenlere minnet 

borcu olarak aktarmak suretiyle Devleti bir parti Devleti görünümüne soktuğu için mi? "Er
güven'in Keyfi" ifadesi kullanılmıştır. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.11.1993 

Sayı : B.02.0.009/31/0454 ' '' , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
(Genel Sekreterliğine) 

îlgi : a) 8.10.1993 tarih ve 1946-5970/27519 sayılı yazınız 
b) 10.10.1993 tarih ve 1950-5971/27520 sayılı yazınız 
c) 11.10.1993 tarih ve 1986-6039/27802 sayılı yazınız 
d) 13.10.1993 tarih ve 1978-6029/27731 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması istenilen ilgide kayıtlı 

yazılara verilen cevaplar ektedir. 
Saygılarımla. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in, ilgi yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplarımız ve 
değerlendirmemiz : 

Soru 1. 1993 yılanda ihraç edilen 25 bin ton kuru çaya adı geçen önergemde isimleri be
lirtilen şirketlerle yapılan 56 bin ton kuru çay mukavelesindekı çaydan kaç tonu bu miktara 
dahildir ve kaç dolar fiyattan satılmıştır. 

Cevap 1. Bilindiği gibi 1991 yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Rusya ihracatı 
kapanmıştır. Stoklar paketli ve dökme olarak 1991'de 63 bin, 1992'de 103 bin ton olmuştur. 

1992 yılında 125 000 ton kuru çay üretilmiştir. Kaybedilen piyasada istenilen anda yer bu
lunması mümkün değildir. 1992 yılında geniş kapsamlı bir pazar araştırması çabaları sürdü
rülmüş, gelen her teklif ciddî olarak değerlendirilmiştir. Daha önceki sorulara verilen yanıtlar
da belirtildiği gibi 1992 yılı ikinci yarısında yapılan anlaşmalar radyasyon konusunun tekrar 
gündeme alınması ve tema olarak çayın kullanımı Rusya ve Cumhuriyetlere olan satışlarımızı 
engellemiştir. 
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Dış satışları yapan firmalar yıllardır Kuruluşumuzla iş yapmış firmalar veya ihracatla uğ
raşan firmalardır. Herkes çay ihracatını isteyebilir. Ancak ihracatçı olması ve satış ülkesine gö
re uygun fiyata ulaşabilirse, stoklarda büyüme varsa stok maliyetini de dikkate alarak ilgili da
irenin teklif ve incelemeleri, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile bağlantı yapılır. 

Çok değişken ve Bozuk Rusya ve Türkî Cumhuriyetleri piyasasında yapılan akitleri ger-
çekleştirememe durumları sık sık ortaya çıkmaktadır. 1993 yılında ihracı söz konusu olan 25 000 
ton miktar yapılan bağlantılarla ilgilidir. Ancak ilaveten Irak piyasasına güvenli görülmeyen 
Kuzey Irak yolu nedeniyle Ürdün güzergâhından stok fazlası 3 ve 6 neviler 76 sent/kg dan sa
tılmıştır. Satış talepte bulunan firmalardan açık artırma teklifi alınması suretiyle yapılmış olup, 
satıcı firma yıllardır bu piyasaya mal satmaktadır. 

Soru 2. Çevrede bu ihraç edilmiş gibi görünen kuru çayın yurt dışına çıkmadan iç piya
saya satıldığı iddia edilmektedir. Dolayısıyla iç satışlar 1990-1991 yıllarına göre 1992 de bir hayli 
azaldığı görülmektedir. Sizce bu azalış dış piyasaya satıldığı iddia edilen çayların iç piyasaya 
tüketilmesinden kaynaklanmıyor mu? 

Cevap 2. Bu konuda iddia sahibi ortada görülmemektedir. 20 senedir de bu tür dediko
dular yapılır. İhracat satışlarımızda FOB ile yapılmakta ise de varış yeri ve güzergâhına kadar 
belgelerle izlenmektedir. 1991-1992 yıllarındaki iç satış azalmalarının izahını bu tarz dedikodu
lara dayanarak yapamayız. Çünkü 1985'den beri Çaykur iç satışları düşmektedir, özel sektö
rün üretiminin artmasına paralel piyasaya daha çok özel sektör çayının satıldığı gerçektir. An
cak bu çayların kalite durumlarını, satış yöntemlerini de bir çay fabrikası sahibi olarak Sayın 
Milletvekilimiz Ahmet Kabil'de bilmektedir. Örneğin elektrik faturalarına göre 1992 yılında 
özel sektör 65-70 bin ton kuru çay üretmiştir ve bu çayı Mayıs 1993'e kadar satmıştır. 

Çay-Kur'un 75 bin ton satışı ile bu miktara baktığımızda iç üretimin piyasada 135-140 bin 
ton olarak talep bulduğunu görmekteyiz. Bu miktarda iç tüketim pazar ile yakındır. Bu mikta
ra ithal çayları ve kaçak yabancı çayları ilave edersek iç talebin fazlası ile karşılandığını göre
bilmekteyiz. 

Ancak her şeye rağmen devam eden ihracattaki izlemelerimiz sürecektir, tç piyasadaki sahte 
çay satıcıları, ile gayri sıhhî üretim yapan firmalarla ürettiği kuru çayı sahte ve taklit çay yapan 
firmalara satanlarla olan mücâdelemiz sürdürülecektir. 

Soru 3. Aynı gazetede "Ergüven'in Keyfi" diye başlığın maksadını anlayamadım. 
Dış satışların 2,5-3 Dolar yerine kilosunun 57 sentten satıldığı için mi? 

Cevap 3. Belirtilen konuda basına bir beyanatımız yoktur. Maliyetin altında satış yap
mak kimseyi sevindirmez. Ancak Türk Çaylarının maliyeti ile Dünyadaki üretici ülkelerin ma
liyet farklarını dengelemek mümkün değildir. 

Yurt dışına ihraç edilen çaylarımızda stok fazlası ve genellikle düşük kaliteli çaylarımız-
dır. 1991 yılı sonu itibariyle mevcut bir dış pazar yoktur. Dış pazarda önce istikrar sağlanır, 
sonra fiyatlar yukarı çekilir. Ancak bir hedefin belirlenmiş olması ve kısa zamanda ulaşılama-
masının sebeplerinin göz ardı edilerek yorumlanması doğru değildir. 

Bugün Rusya'da 1,60 $/Kg. kadar Moskova'da perakende çay var olup, satılmaktadır ve 
içlerinde Türk ihraç çaylarından daha kaliteli harmanlar Arjantin'in Soçi Liman teslimi kali
teli çayı 1.30 $/Kg. dır. 
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Bakanlığımız genelgelerinde de ısrarla tespit edildiği gibi stok maliyetleri reel maliyetlerin 
üstüne çıkmaktadır. Eğer 2 yıl stok fazlası çayı ihraç etmeyip stokta bekletirsek stok maliyeti 
% 250'ye ulaşır ve çay koyacak yerimiz kalmayacağı gibi imha sorunu gündeme gelir. 

Sorunların temelinde yatan olgu Çay-Kur üreticiden yaprak alımı kısıtlasın, ürün bedelle
rini zamanında ödemesin, ihracat yapmasın, iç piyasadan da giderek çekilsin ki sermayesiz, 
yeterli bilgisiz, gayri sıhhî koşullarda çay üreten firmalar tatlı kârlarına devam ederken üretici 
yine eskisi gibi tefecilerin elinde kalsın. 

özçl sektör işletmelerinden birkaçını inceleme yetkimiz olsaydı bu iddiamızı rakamlarla 
ispatlamak mümkün olurdu. 

28. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur'a bağlı istanbul, Ankara ve Samsun pa
ketleme tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı NafizKurt'unyazılı ce
vabı (7/1986) 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Nafiz Kurt tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 

21.8.1993 tarihinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yaptığınız seyahatlerde "Ben Bakanken 
Çay Kurumu özelleştirilemez" demiştiniz. 

Aradan bir ay geçtikten sonra çevrede İstanbul, Ankara, Samsun paketleme tesislerinin 
özelleştirileceği ve çalışmaların başlatıldığı Rize DYP yetkililerince söylenmektedir. 

Soru : • ' . ' . ' ' • ' / 
1. tstanbul-Ankara, Samsun paketleme tesislerini özelleştirmeyi düşünüyor musunuz? Her

hangi bir hazırlık var mıdır? 
2. Çay Kurumunda kısmî bir özelleştirmeye karşı değil misiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.11.1993 

Sayı : B.02.0.009/3-1/0454 

. . i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
(Genel Sekreterliğine) 

ilgi : a) 8.10.1993 tarih ve 1946-5970/27519 sayılı yazınız 
b) 10.10.1993 tarih ve 1950-5971/27520 sayılı yazınız 
c) 11.10.1993 Tarih ve 1986-6039/27802 sayılı yazınız 
d) 13.10.1993 tarih Ve 1978-6029/27731 Sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından cevaplandırılması istenilen ilgide kayıtlı 

yazılara verilen cevaplar ektedir. 
Saygılarımla. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

— 116 — 



TBMM. B : 25 9 .11 .1993 0 : 1 

Soru 1. Istanbul-Ankara, Samsun paketleme tesislerini özelleştirmeyi düşünüyor musu
nuz? Herhangi bir hazırlık var mıdır? 

2. Çay Kurumunda kısmî bir özelleştirmeye karşı değiL misiniz? 

Cevap 1. 21.8.1993 tarihinde Trabzon, Rize ve Artvin illerimize yapmış olduğum tetkik-
inceleme ve değerlendirme seyahatinde, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Karadenizdeki 
yaş çay işleme ve paketleme fabrikalarının özelleştirilmesinin sakıncaları belirtilmiştir. Ancak, 
Ankara ve İstanbul'daki paketleme fabrikalarının ve bölge müdürlüklerinin özelleştirilebilece
ği belirtilmiştir. 

Ankara ve İstanbul'daki tesisler bölge dışında olup, kuruluş yerleri itibariyle maliyet şarjı 
olan tesislerdir. Bu tesislerin özelleştirilmesindeki amaç, işletmelerin satılarak veya A. Ş. haline 
getirilmesidir. Tesislerin satılması halinde mevcut makine ve tesisat bölgedeki kuru çay fabri
kalarına entegre edilerek kuru çay fabrikaları aynı zamanda nihaî üretim yapan işletmeler hali
ne getirilmesinin, veya Çay-Kur'un da içinde belirli bir hissesinin olacağı A.Ş. haline getirile
rek özelleştirilmesinin sektör sorunlarının çözümündeki tercihlerini belirleyecektir. Samsun'da 
paketleme tesisi de yoktur. 

Bölgedeki mevcut kuru çay fabrikaların bugünkü koşullarda özelleştirilmesi düşünülme
mektedir. 

1. 3092 saydı Yasada 1984 yılında yapılan değişiklik, özelleştirmenin başlangıcıdır. 
Bu işlem önce özel sektöre tesis kurma izni verilmesi ile başlamış, ikinci aşamada mevcut 

tesislerin satılması teşebbüsü ile sürdürülmüştür. Ancak, satılmasına karşı tepki alınması sebe
bi ile özel amaçlı bir firmaya devletin bu sektöre ayırabileceği krediler plase edilmiş ve özel 
olarak desteklenmiştir. 

Üreticiyi korumayan, tüketiciyi korumayan, sektör rantabilitesini tahrip eden bu kuruluş 
ve benzerlerinin yarattığı sonuç, 1991 yılı sonuçları ile 200 milyara yakın üreticinin ödenmeyen 
borcu, geri dönmeyen krediler, ödenmeyen vergi ve SSK borçları ile 500 milyar ürezindeki borçlu 
işletmelerin mevcudiyeti 3092 sayılı Yasanın bilinçsizce çıkarılmasındandır. 1992 yılına kadar 
bono, senetle, tefecilikle 18-24 aylara varan fazsiz ödemelerle ve Çay-Kur desteği ile yaşatılan 
bu firmalar üreticinin sırtından geçinmiştir. 

Bakanlığımız, üreticiden satın alınacak yaprağın; alım miktarını, kaça alındığının Bakan
lıkça izleneceği, ödeme sürelerini disipline eden, kurulacak borsa ile tüketiciye kaliteli ve sağ
lıklı çayın piyasaya sürülmesini sağlayacak çay borsası kurulması için getirilecek yasal düzen
lemenin yapılması için kanun teklifini hükümete getirmektedir. 

1992 yılı başı itibariyle bölgede mevcut yüzlerce gayri sıhhî işletmenin ürettiği kalitesiz çaylar 
ve bunların satışını yapan firmalar sektörde ciddî çalışmak isteyen firmalara büyük zararlar 
vermektedir. Bu nedenle yeni yasa ile bu işletmelere işletme ruhsatı verilerek ıslahı yapılırken, 
Çay-Kur benzeri, taklidi ve sahte çayları üreten firmalar ve üreticiye borcunu ödemeyi görev 
saymayan firmaların çay ticareti ve işletmesi ruhsatı iptal edilecektir. 

29. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'nin Küçükçayir Köyü Çotak Mevkiinde ya
pılan orman kesimlerinin şehir suyunu kirlettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakam Ha
san Ekinci'nin yazılı cevabı (7/1987) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına •' . 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ahmet Kabil 
Rize 

Rize Şehir suyunun getirilmesi projelendirilmiş olan Rize Küçükçayır Köyü Çotak Mevki
inde su arıtma tesislerinin yapılacağı arazinin menbağ tarafından sağlı ve sollu orman kesimi 
devam etmektedir ve çıplak alanlar meydana gelmektedir. -

Bu orman devam ettiği takdirde oluşturulacak arazide yapılacak her türlü ziraatin meyda
na getirdiği birikintiler ve toprak kaymaları nedeni ile Rize Merkez ve 5 İlçesini beslemesi plan
lanan suyun aşırı derecede kirleneceğinden endişe edilmektedir. 

Soru : 
1. Halen bu bölgede kesimi devam eden orman kesimi için bir tedbir aldınız mı? Alın

mamışsa düşünülen tedbirler nelerdir? 
2. Ormanı kesenler kimlerdir? Bir müeyyide uygulandı mı? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 8.11.1993 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı -
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı fKM.l.Ö.1/542-3676 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1987-6040/27803 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekindeki Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in Rize'nin Küçükçayır Köyü 

Çotak Mevkiinde yapılan orman kesimlerinin şehir suyunu kirlettiği iddiasına ilişkin yazılı so
ru önergesi ile ilgili Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Rize'nin Küçükçayır Köyü Çotak Mevkiinde Yapılan 
Orman Kesimlerinin Şehir Suyunu Kirlettiği İddiasına İlişkin Yazılı Soru önergesi" Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşü 

1. Rize İli Küçükçayır Köyü Çotak Mevkiinde, herhangi bir kesim yapılmadığı ancak Havza 
içerisinde Göller mevkii ve civarında sadece meşçere alt tabakasını teşkil eden Orman gülü ke
silip köylü pazar satışı-olarak süceyrat odunu üretildiği meşçerenin üst tabakasındaki ağaçla
rın kesilmediği, bu uygulamanın ise Rize Merkez ve 5 ilçesini beslemesi planlanan suyun kir
lenmesine ve erozyona herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı kanaatına varılmıştır. 
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2. ' Söz konusu mahalde yapılan süceyrat odunuüretimi Küçükçayır ve Karasu Köyü hal
kı tarafından yapılmakta ve tamamı kendilerine köylü pazar satışı olarak verilmektedir. Böyle
ce hem kendilerine ekonomik kazanç sağlanmakta hem de Rize tlinin yakacak odun ihtiyacına 
katkıda bulunulmaktadır. 

30. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Tatlak Köyünden oto
yola giriş ve çıkış yolu yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı OnurKum-
baracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2062) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize ve tensibi
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? >. 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere - 18 köye ulaşım sağlamak üzere Tatlak Köyünden otoyola giriş ve çıkış yolu 

yapılması. 

T.C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 8.11.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3396 

Konu : Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M.'nin 14.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2062-6121/27933 sayılı yazısı. 
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ilgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 7 

Söz konusu önergede yer alan; Çamlıdere İlçesindeki 18 köyün Gerede-Ankara Otoyoluna 
giriş ve çıkışı, Tatlak Köyünün 7 km. güneyinde inşa edilen Pelitçik Kavşağı ile sağlanabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
' ' ' Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

31. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere-Doğanlar Köyüne oto
yoldan geçit verilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın yazılı cevabı (7/2063) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize ve tensibi
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda 
belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun *• 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan tş/Könu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere, Doğanlar Köyü sınırları içinden geçen otoyoldan geçit verilmesi. (Köy sulama 

kanalı, arazi yolu ve mezarlık ayrı yakalarda kaldı) 
TC. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8.11.1993 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.Ö0.25/2-A/3394 
Konu : Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.RM.M.'nin 14.10.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00,02-7/2063-6122/27934 sayılı yazısı. 
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tlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu önergede dile getirilen; Gerede-Ankara Otoyolu nedeniyle ayrı taraflarda ka-
•- lan Çamlıdere, Doğanlar Köyü ile gayrimenkuUeri arasında bağlantı, bir altgeçitle sağlanarak 
sorun çözümlenmiştir. ^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
' ı 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

32. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Çamlıdere'deki Bağ-Kur'lu vatan
daşların sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'-
in yanlı cevabı (7/2072) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize ve 
tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda 
belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
C) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Çamlıdere'de Bağ-Kur'lu vatandaşların ilaç ve hastane masrafları ödenmiyor. 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı . . - . . - 8.11.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.O.SGK.0.13.0O.01/1O686-38501 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.10.1993 gün, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2072-6132/27943 sayılı yazınız. 
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Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan "Çamlıdere'deki Bağ-
Kur'Iu vatandaşların ilaç ve hastane masrafları"na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Çamlıdere tlçesindeki Bağ-Kur'lu sigortalıların ve hak sahiplerinin P.T.T. aracılığı ile ge
len hastane ve ilaç giderlerine ait belgelerin kontrolları yapılarak, tedavi giderlerinin anlaşmalı 
banka şubelerine gönderildiği ilgililere bildirilmektedir. 

Bu ödemeler, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Genelgesi uyarınca en geç bir ay içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. . •-

Tedavi giderleriyle ilgili olarak şahsen Kurum ti Müdürlüğüne başvurularda ise; yine bel
gelerin kontrolü yapılarak sigortalılara yada kanunî sahiplerine Kurum veznesinden ödeme ya
pılmaktadır. 

Bü nedenle, Çamlıdere ilçesinde bulunan sigortalılarımızın tedavi giderlerinin ödenme
sinde aksaklık bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

33. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı İlçesinde SSK dispan
seri veya hastanesi kurulmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay 'm yazılı cevabı (7/2087) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını delâletinize ve 
tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni*.. 
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda 
belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesinde S.S.K. Dispanseri veya Hastanesi kurulması. 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8.11.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B. 13.0.SGK.0.13.00.01/10689-38502 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.10.1993 gün, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2087-6147/27958 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan "Beypazarı İlçesinde 

Sosyal Sigortalar Kurumu dispanseri ve hastanesi kurulması"na ilişkin yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Beypazarı İlçesinde Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık yardımlarından yararlananların sa
yısı 1992 yılı itibariyle; 1 290 sigortalı, 961 emekli, dul, yetim ve bunların aile bireyleri ile bir
likte toplam 7 850 kişi civarındadır. 

Bu sayısal verilere göre İlçenin dispanser seviyesinde bir sağlık tesisine duyulan ihtiyacı, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun 1995 yılı Yatırım Programı Teklifinde dikkate alınacaktır. 

öte yandan, İlçedeki sigortalılarımızın Bakanlığım ile Sağlık Bakanlığı arasında imzala
nan işbirliği protokolü çerçevesinde, Beypazarı Devlet Hastanesinden yararlanmaları da müm
kündür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

34. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı ilçesinde askerî birlik 
konuşlandırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/2093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Savunma Bakanı Sayın 
Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda 
belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı İlçesinde askerî birlik konuşlandırılması. 

T.C, 
Millî Savunma Bakanlığı 3.11.1993 

Kanun : 1993/924-AÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına « 
ligi : TBMM. Başkanlığının 14.10.1993 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/2093-6153/27964 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından verilen ve tlgi ile cevaplandırıl

ması istenilen "Beypazarı İlçesinde askerî birdik konuşlandırılmasına ilişkin" yazılı soru öner
gesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Askerî birliklerin kuruluşu ve konuşlandırılmaları; harekât ihtiyaçları, plan görev yer
lerine intikal kolaylıkları, lojistik imkânları ve maliyet yönü ile elverişli yerleşim tesisleri gibi 
esaslar dahilinde tespit edilmektedir. -

2. Bu kapsamda; halihazır ihtiyaçlar çerçevesinde Beypazarı.İlçesinde askerî birlik ko
nuşlandırılması mümkün görülmemektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehme.t Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

35. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü
nün araç-gereç ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı NahitMenteşe'nin yazılı cevabı (7/2112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
kdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda 
belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak,ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatınm 
Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün araç-gereç yönünden takviye edilmesi. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı • • • ' ' . ' . 5.11.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : R05.1.EGM.0.12.01.01/283569 

Konu : "VSmlı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 14.10.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2112-

6172/27983 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Ankara tli Beypazarı İlçesi, Emniyet Müdürlüğünün daha verimli ve süratli çalışmasını 

sağlamak amacıyla, personel, araç ve gereç yönünden takviye edilmiş olup, bu konuda her
hangi bir sorun bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

36. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Kaymakamlık makamı 
aracının yenilenmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla: 
M. Vehbi Dinçerler 

i Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda 
belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? , • ' 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Prpje/Yatırım 
Çok eski olan Beypazarı Kaymakamlık makam aracının yenilenmesi. 

T . C . ' ' • • : • . . ' • . ' • - . - . ; 

İçişleri Bakanlığı . 5.11.1993 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

Şb. : B.05.0.tMt.0.00.00.09-A/10-2-8/499 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının, 14 Ekim 1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 

2113-6173/27984 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler. tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Ankara-Beypazarı Kaymakamlığına, 1985 Malî Yılı Bütçesindeki ödeneği ile 1985 model 

Renault 12 TX marka, 06 AA 104 plakalı otomobil, 23.5.1985 günlü Bakanlık onayı ile tahsis 
edilmiştir. 

Halen İlçelerimizin 14 adedinde 1980 model Renault, 11 adedinde 1982 model Renault, 
59 adedinde 1983 model Renault, 93 adedinde 1984 model Renault, 30 adedinde 1984-1985 model 
Toyota ve 5 adedinde 1983 model Land-Rover marka araç olmak üzere toplam 212 adet aracı
mız değişim sırası beklemektedir. , 

Ankara-Beypazarı Kaymakamlık aracının modeli 1985 olup, diğer İlçelerden Evren Kay
makamlığının aracı 1980, Haymana ve Kalecik Kaymakamlıklarının araçları ise 1984 model 
Renault marka olmasına rağmen, bu İlçelerinde araçları değiştirilememiştir. 

Beypazarı Kaymakamlığına taşıt onarım ödeneğinden 1992 ve 1993 Malî Yıllarında 10 ar 
milyon ödenek gönderilmiştir. 

Şayet 1994 malî yılında taşıt ödeneği kabul edilirse Bütçe imkânları dahilinde yukarıda 
modelleri belirtilen 212 adet araçtan değişim sırası gelenlerin değişimi yapıldıktan sonra, Ankara-
Beypazarı Kaymakam makam aracının da değiştirilmesi planlanmaktadır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

,—; 0 . . 
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On tide Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin Dört Ay Süre ile Uzatılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
348 
279 

65 
1 
3 

95 
7 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 

(Kabul Edenler) 

İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafâ Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbâki Ataç 
Hüseyin Batyali 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Bayi az 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çitoğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü . 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem. Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman' 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batalh 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner. 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
vAli Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Halİt Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 

Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü ' ' 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık-
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
M. Sabrı Güner 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
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KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
HacısFiliz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Aİaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler * 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Gazi Barut 

MANİSA • 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

B : 25 9 . 

Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
»Nafiz Kurt 
ihsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİNOP 

Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
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SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu. 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver . 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül " 
Ural Köklü 

,VAN 
Mustafa Kaçmaz 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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(Reddedenler) 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
ANTALYA 
Faik Altun 
BATMAN 

, Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Ali Oğuz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir ' 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİİRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN ' 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

(Çekinser) 

ANKARA 
Mehmet Çevik 

İSTANBUL 
Mehmet Bahattin Yücel 

(Geçersiz Oylar) 

MANİSA 
Sümer Oral 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
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ADANA 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
O. Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
BahattinElçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Eserigün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
HATAY 
Fuat Çay 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Recep Ercüment Konukman 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Nevzat Çobanoğlu 
Ersin Faralyaİı 
Işılay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk, V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal . 
Mustafa Yılmaz 
MA-NİSA 
Ümit Canuyar 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Nabi Poyraz 
SAMSUN ' 
Ali Eser 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
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ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 

Seyyit Eyyüpoğlu 

Eyüp Cenap Gülpınar 

Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
TOKAT 
Güler İleri 
tbrahim Kumaş 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 

Fahrettin Kurt 

VAN -

Şerif Bedirhanoğlu 

Nadir Kartal 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 1 

\ (Açık Üyelikler) 
BURSA : 1 
DİYARBAKIR : 1 
İSPARTA : 1 

İSTANBUL : 1 
MARDİN : 1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On i'lde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin dönt ay süre ile uzatılmasma 
ilişkin Başbakanlık, tezkeresi. ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

»*~—-««S55>"CX©s»"—• •*>-
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER ' 

Ilı — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlakî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

• 2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî 
çöküntünün boyutlarını, ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin/2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16) 

4. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü.mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

5. —Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu.gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması,ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

% —- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) * 

8. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 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); ' ' '•' 
9. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorun

larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS' ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve.28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık-; 
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

İl1, — Sakarya Milletvekili Cevât Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
.amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/9) ' 

, 14. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15.-— Şjrnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27) 

16. •— Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı Konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) ; 

17. —'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) 

18. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

19. — Kocaeli Milletvekili »Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 
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20, —-Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

21< — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan' kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

22. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

23. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

24. — Ankara Millstvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

26. — istanbul Mill«tvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin "mergesi (10/37) . 

28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko-
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin * sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) ' ' 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes-
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pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Cucrgesi (10/48) 

311, — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt iışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) , 

32. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anavasanm 98 ind, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12> 

33 .— istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

35. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

36. — Sakıarya Maücitjvelkfiilıi Covaıt Aytuan vo 24 ankadaıptıın, sanayıileşme 
politikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve' 12 arkadaşının, ekmek fiyat
larındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde 
alkol tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenme
si için alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

39. —> Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin 
İliy Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

40. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç 
imalâtı ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 

—.5- — 
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması' açılmasına" ilişkin önergesi 
(10/58) ' 

41. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyaranca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) . 

42. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul 
Ataköy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve par
lamenterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri sarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) -

43. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın 
Emek Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak 
ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

.ı. 44, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Ma
yıs 1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

47. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili 
Lojmanlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak; suçlularını ortaya çıkarmak 
ve .soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis. Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/67) 

48. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin ta
raflı ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) ' 
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50.— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda 
ve özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

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

52.1 — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın 
Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103' 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1,0/70) 

53, — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini 
canlandırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

54. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

55.— Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 Arkadaşının, Kayseri Ka
palı Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti 
ve çözüm yollarının bulunmaSii amacıyla Anayasanin 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve . 18 arkadaşının, or
manlarımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin öenrgesi (10/79) , 

5]7;„ — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) . • • ' . . . 

58. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkis
tan'daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59.'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DiMci ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis arattırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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60j — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 dönemin
deki işkence olaylarını araştırmak ve sonımlülarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesi (10/85) 

61. —- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina-
- yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ^amacıyla, Ana

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

62. •—r (Kahramanmaraş Milletvekili Hasan • Dikıici vs 28 arkadaşının, yurt dışında 
bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problem
lerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın'98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecelis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/88) 

63. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/91) 

64. — Manisa Milletvelkili'Te'vfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugos
lavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

65. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, izmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haiksız hasikıiarı araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

66. — İzmir Milletvelkili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla-
nan çeşütli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

67. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve hu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

68. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruftu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve hu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 

. 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dı
şındaki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

70. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli 'bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) . . 

71. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia-" 
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis'araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. — İzmir Milletvekili Me'hmet Özkan ve 2Û arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel ve . 
yerel nitelikli sorunlarım araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis arujüramsı açılmasına"ilişkin önergesiı(10/100) • ' .', 

73. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şali'beli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekim
başı Çöplüğündelki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

75. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

7 6 J — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve İC arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkün oiarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

77. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü 
Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü 
iddiasını araştırmak amacıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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78. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve te
rör, olayları konusunda Anayasanın'98 inoi, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

79: — Trabzon 'Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 u'nci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) ' 

80. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 ta
rihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca'yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasın ilişkin önergesi (10/105) 

81.,— Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
."• Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli

tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

84^—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 Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

85. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması, açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

86. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

87.'—Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve i l arkadaşının özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü-
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züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

88. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

89i — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde (? kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 1G3 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/120) 

90. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ -.Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili 
ihmal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

91. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa-
anın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) . 

92. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

93. —Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın Di
yadin ilçesinde ; meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/125) 
> 94. — Diyarbakır Milletvekili. M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 

Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis ti Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van ili Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa - kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

96. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 :"nci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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97< —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ye 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlannda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal veya 
biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/129) 

"98. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) . 

99. —: Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Qölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

100. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının/ Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/133) 

101. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çukur
ca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) • 

102. '— Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının 'bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103, üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. -(10/135) 

103..— İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, istanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınaik vel ' l arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırarak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

. ' • . ' , ' . * ' 

105.— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin' Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
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neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

106.; —• Malatya 'Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

107,' — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri-Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

108. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü rnaddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

109. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

110., — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit ' 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

111'. —• Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması, açılmasına ilişkim önergesi (10/144) 

112. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 Arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

113. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın, 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

114. —• Yozgat Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî, birlik ve -bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün 100 ve il 01 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

115. —• Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi* (10/147) 

— 13 — ' . 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per-, 
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*23 — İstanbul Milletvekili .Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonuşu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) / 

*5j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,. vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve> Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*6.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara, ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

• *7. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

; 8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hü-
yüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü söriı önergesi (6/348) 

*9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ijişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

10. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*11. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine, katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 

— 14 — 
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*12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) , 

*13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzas,ının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365). ' 

*14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/366) 

*15.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/367) ' 

*16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerges (6/368) 

*17. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz ka
zalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerges (6/374) 

*18, — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/376) 

*19. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan «Yüz
süzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*2Ö. :— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*22. — vŞırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 

23i — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman 
tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine iliş
kin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

— 15 — 
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24.—Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. 
'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara.ilişkin Sanayi ve Tcaret Bakanından sözlü soru 
önerges (6/530) (1) 

*25. — İstanbul. Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapı
landırılmasına ve Stratejk Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi.(6/415) 

26. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'ım, Amasyalı markası ile üretilen bo
zuk fırın ve ocakların GİMA. T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişlcin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/417) 

*27. —Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara' ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatm.ış'ın, 900'lü telefonlara ilişkili Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*30. — İstanbul Milletvekili Eriğin Güner'in, İstanbul Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) , 

32.. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet 
Teşkilatının personel ve araç - gereç ihtij'acına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/424) 

1 33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçı
rılan bir grup vatandaşa'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

34. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A. Ş.'ye bazı ban
kalar tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/444)' \ 

35. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine bask,ı yapıldığı iddialarına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, (6/446) 

36. —' İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuk
lanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 

' Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 
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38.. — İstanbul Milletvekili Gürhan , Çelebican'ın, Ilhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

39. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan «Hayali ih
racat Komisyonu, Sağlar'ı / gündemine aldı» başlıklı' habere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü som önergesi (6/449) 

*40. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet işleri genel 
müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân. Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/544) (1) , 

*41.'.-— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında 
esas alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

42. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

43. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seç
tiği iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin veril
memesinin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

44. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Mü
dürü. Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürüt
meyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/452) 

45.',— Aydın Milletvekili Yüksel, Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliya
tına Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/454). ' • 

46. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, leblebi üreticilerinin sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

47. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

48. —.Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Tariş tarafından yapılan pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

49. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin 
kültürümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

*50. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) . 

* ' ' .1 

— 17 — 25 inci Birleşim 
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51. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

52. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım 
işlerinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/465) / , 

53. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine' ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

54^—Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un,-7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*55..— Ordu Milletvekili Şadİ Pehlivanöğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

*56. — Kocaeli Milletvekili (Bülent Atasayan'ın, Adana Belediye Sinyalizasyon 
Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

*57. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzını Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları 
ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/480) 

58. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ay
çiçeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*59. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkir. Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

60. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
tlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/485) 

61. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilcr'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başb.akandan sözlü soru önergesi (6/488) 

*62. — Trabzon Milletvekili Kemaldttin Göıktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) , 

63. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nlin İstanbul balosu için müteahhitlere . bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

_ 38 — 
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64. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hâkediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

- 65, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çı
kan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

66. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor 
Salonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalış 
ma ve Sosyal Güvenlik Baikanmda»n sözlü soru önergesi (6/492) 

*67. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede» yer alan «Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk» 'başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi'(6/493) 

68. — .İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, basında yeralan «Nerima«ı Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan' sözlü soru öner
gesi (6/497) 

69. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) 

70. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/499) 

71.i — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/500) 

72. —, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Döfcülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev. yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm ne
denine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergedi (6/502) 

74. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) -

*75. —• Bayburt Milletvekili' Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

— 19 — 
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*76. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, «Barış Suyu Projesine» flirşkin Baş
bakandan sözlü sora önergesi (6/504) 

*77. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette 'bulunan «İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı» ve «İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu»na ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) • 

78. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kıhçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/580) (1) -

19i — İstanbul Milletvekilli Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir. gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so-, 
ru önergesi (6/507) 

*80.— Eskişehir. Milletvekili Mustafa Baİcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline iiişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) (1)' ;' '. 

81. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/508). 

82.—-- Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen 'bir 'beyanına ilişkin Devlet Bakanından sÖ7İü soru önergesi (6/510) 

83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/511) 

84. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M:0. Işıkken t Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın. 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) , 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dunıankaya'nın, 16 Eki/n 1992 tarihinde Abdi 
İpekçi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma- ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

86.,— İstanbul'Milletvekili'Halit Dumartkaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 

•; (6/514) 

87., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere iiişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

, 88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 
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89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, «Çekıiç Güç» olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

90. — İstanbul Milletvekili" Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/519) 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narhdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

93. —• tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

94. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan , 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/531) • ' . • ' • 

96. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

97.; — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstü'e ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

98. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki 
sağlıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) (1) 

99. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

100. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, tstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/587) (1) 

101. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü- , 
günce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru* önergesi (6/535) 

. " ' • • • " . — 2 1 * — 
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102. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

103., — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) / 

104. •—Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş 
uygulamasına ilişkin Turizm Bakanından soru önergesi (6/539) 

105. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) 

106. —.Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

*107. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi inceöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi 
kurulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/589) (1) 

108. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

110. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

lll.j — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük ilçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

112. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri <Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

113. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558)' 

1114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

' — 22'—.' 
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115. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçmm oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

116. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde ,ve
rilen sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/560) x 

117. — Kocaeli Milbtvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/715) (1) \ 

118. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

119/— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) ' 

120. — İstanbul Milletvekili Fevzi lşbaşaran'.ın, bir parlamento heyeti ile beraber 
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/564) 

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

122. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgının, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

123. —r Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

124. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından * sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

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

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

127ü — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

— 23 — 
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128. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in,, Çernobil felaketinin sonuçlarına' 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/719) (1) 

129. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman işletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner,-. 
ges'f (6/5.74)'.' • ' • ': 

130. — İstanbul Milletvekili' Hal it Dumankaya'nm,. vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükürnetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

\ > '• - ; ' '' ' ' . • • • 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Parti Kongresine katılarak si
yaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

'(6/575) • ' v. ' • ' . • • , . . 

132. —-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nuı, Millî Eğitim Bakanlığınca da
vet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (i) .. ; ' 

-" 133. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/576) 

134. —; İstanbul Milletvekili Halit Duriıankaya'nu), Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) : 

135.: —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) ' ' 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5S3) ' • • • • • / 

137. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara, ilişkin'.İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

138. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti-ı 
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/585) 

139. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

. 140. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) ' • , 

• • • . . : • _ 2 4 — • 
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141. —Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bâzı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) ,-

142. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun, olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka-; 
nındân sözîü soru önergesi (6/725) (1) 

143. — istanbul Milletvekili Kalit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

144. — İstanbul Milletvekili'Halit Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine-gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) '• 

145. —- Aksaray. Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) • 

146. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği. 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) • , 

147. — Bolu Milletvekili Abbas Inceyan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkarı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

148. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan 
kadrolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

• 149. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin. Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

150. —Siir t Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler, arasında 
hükümetin baz,ı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

151. -—Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların istanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

• • ' • > . 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
•ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
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153. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilâtının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

154. — Artvin Milletvekilli Süleyman Hatıinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî îşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

155. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597) 

156. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

157. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıliı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uç&feları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

158. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna (ilişkin Devlet ©takanından sözlü soru önergesi (6/599) 

159.3 — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye lilişkin Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Koy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yenine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) * 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

163.. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesüne ilişkin Maliye ve Gümrük Babanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

164. — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başfoalkand&fli sözlü soru önergesi (6/604) 

165. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 
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166. — Karaman Milletvekili Zeki.Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

167/— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

168.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarım 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

169. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden 
mezun olanlara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 

170. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnalk olaylarında vatandaşla
rın' uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 1(6/607) 

172. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şabirı'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler-'birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara, ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/795) (1) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) . 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri 'hakkında basında yapılan suçlamalara 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/797) '(1) -

* 
176. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, i. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 

ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

177. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edil
diği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

178. — 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) 
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179. — İstanbul Millet vekili Halt Dumarikaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesli (6/801) (1) . 

180. — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, ön seçim (ilanı yapılmayan iha-
lere ilişildn Bayındırlık ve İslkân Balkanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

181. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Balkanından 
sözlü soru önergesli (6/612) ; . 

182. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

183;ı— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem-Tuzla arasın
daki E5-Ankara Asfaltı yoluna ilişkin'©ayındır!ık. ye İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 

184. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

185. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca 
satırı alınan makam arabalarına ilişkin,Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

186. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru . önergesi 
(6/617) • 

187. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

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

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

190. — İstanbul Mi lletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

191. •— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

192. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 
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193. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

194. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru • önergesi 
(6/623)' 

195. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinçi'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
. Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

196. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinçi'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
- ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) , 

' •• i ' ' ' • ' 

197. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinçi'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) ' . • | • • '. ' : . 

198. — İstanbul Milletvekili Sabri .Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözîu soru önergesi (6/627) 

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

200. — 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) • 

20). '•— 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) i 

202. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) ' : 

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

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı Evi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

' ' • • • ' • ' • . • • — 2 9 — • 
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• 205.'—İstanbul. Milletvekili.Halit Dumankaya'nm, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) l( 

206. —İstanbul Milletvekili Halit'Dumankaya'nm, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)-. 

201i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, adalet komisyonlarında yapı 
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) . 

209. —İstanbul Milletvekili Halit • Dumankaya'nm,' Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin 
önergesi (6/636) 

Sağlık Bakanından sözlü soru 

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

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

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

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

214. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

215.̂  — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

216. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'hı, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önargesi (6/643) 

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

218. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü.som 
önergesi (6/645) 
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219. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

220. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hine atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

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

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

223j — İstanbul Milletvekili Elaa'ttin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

224. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

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

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

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

228. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini Ödemediği için 
Çay - Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/653) 

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

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

231. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azal
tan yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/656) _ ' • ' * 
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232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına. ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) " . 

233. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

234. — İstanbul Milletvekili Elaatin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

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

236. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Baka
n d a n sözlü soru önergesi (6/660) 

237. —• Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden almajı bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

238. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve Mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

239̂  — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PIT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

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

241. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) j • 

242. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba: 

kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

243. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav ilçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) . 
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244. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

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

246. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/669) 

247i — 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) 

• 248. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

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

250. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

251. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/673) 

252. — Edirne Milletvekili. Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

253. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

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

255i — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine il'işkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/677) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan dmam-hatip okullarına i'llşjkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

258. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın 'bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

— 33 — 25 inci Birleşim 
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259. —• İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nm Başbakanın bir yakını hakkında 
somşturma başlatılıp başlatılmadığına iliş'kin Devlet Bakanından sözlü som önergesi 
(6/681) . 

260. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öncrogesi '06/682) 

261. — Bolu Milletvekili Ab'bas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesli (6/836) (1) ^ 

262. — İstanbul Milletvekilli Ziyaedd'in Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleş
mesi» imzalayan 'bir firmaya ilişkin Enerji ve Tahiî Kaynaklar Balkanından sözlü so
ru önergesi {6/684) 

263. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş-, 
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

264. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesli (6/686) . 

.• 265, — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, bir milletvekilinin bahasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok'üstünde satın alındığı iddiasına iii'şkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

266. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nm, Bitlis-Güroymak Hükümet Ta- -
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) • 

267. :— İstaribui Mlilİetvekili HaTit Dumianlkaya'mn, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

268. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi (6/690) 

269. — İstanbul Milletvekili Halit Dumaakaya'nın, ıKartal-Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/691) 

270. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

271. — Istân'bul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hattındaki iddialara Miskin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) ^ 

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne yapılan atamaya ilişjkin Tarım ve Köyişleri Bakanından' sözlü soru önergesi 
(6/694) 

273. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/695) 
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274. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün 'bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

x 275. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

276. ~ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü som önergesi (6/698) 

277. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

278. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) • . - . ' 

279. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/70İ1) 

280. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

281. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

282. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Baş'balkandan sözlü soru önergesi (6/704) 

283. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/705) 

284. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

285. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

286. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamaların
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

287. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamına ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

288. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

289. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan 'borcuna ilişkin MalÜye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

290. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dîkici'nin, bilgisayar .teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların, ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 

'Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 
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291. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) . 

292. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

293. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

294. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/739) 

295. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit Kö
mürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

296. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

297. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

298. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

299. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

300. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

301. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

302. — İstanbul Milletvekili - Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

.303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

305. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

— 36 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/751) 

. 307. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan 
yatırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/845) (1) ' 

308. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) ' 

, 309. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

310. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin. Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

311. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

312. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) , 

313. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/757) ' ' -

314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) . ' ' - - : 

316. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

317. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

318. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağ
lı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

319. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru-önerge
si (6/763) 
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320. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

32L — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıh, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/765) 

322. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

324. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

325. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu'nun, Kuzey Ktıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmad.ığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/769) 

326. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da 
ki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) ' 

327. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede - Bolu arasındaki otoyola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

329. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

330.-—İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) . * 

331. — İstanbul Milletvekili, Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

332. —'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonununun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

-333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yı
lında esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınma
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü çoru önergesi (6/775) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 
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335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

-336. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'mn mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) „ 

338. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som 
önergesi (6/779) 

339. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

340. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784) 

341. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlulularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

342. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

343. -4— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

344. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

345. — İstanbul Milletvekili İsmail Saneak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkili Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

346. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

347. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

348. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim eleman
larınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/88.4) d) 

349. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 
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350. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyurn taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/806) 

351. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

352. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder%, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü sorou önergesi (6/808) 

353. — Ordu " Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyurn nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

354. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, MGK'nun YÖK ve üniversitelerde res
mî görüş doğrultusunda yayın yapılmasını öngören bir .genelge yayınladığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

355. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

356. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ar
dıç Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

357. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) ^ 

358. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

359. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

360. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindekıi belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) ' 

361. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân -
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

362. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/916) (1) 
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363. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) • 

364. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

365. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

366. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

367. — Aydın Miilletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

368. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

369. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

370. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân-
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

371. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi ((6/889) (1) 

372. —- Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

373. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/ü^l) (1) 

374. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 
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375. —JKonya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) -

376. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân.Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

377. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

378. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından «özlü soru önergesi (6/896) (1) 

379. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 0 ) 

380. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

381. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

382. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

383. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il' teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara-ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

384. — ''Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşlldlaiÛarlnda gö
revli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu somlara ilişkin Millî 
Eğitim Balkanından sözlü soru önergesli (6/832) .. . 

385. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri'İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

386. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 
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387. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) ' 

388. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Elazığ timdeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

389. — İstaribul Milletvekili Sailih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

390. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Denizli, İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) ( 1 ) , 

391. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

392. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

393. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonundan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

394. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

395. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

396. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nundan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

397. —- Ankara Milbtvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan 
Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

398i — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 
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399. — istanbul Milletvekili Sabrı Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve -is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1)' 

400. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) ' • ' ' . . 

401. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

402. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

403. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı -iddiasına dişildin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

404 — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) ' . 

405. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

406. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün ge
çici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) ' 

407. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve iskân 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

408,. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 
ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sağ
lık personeline ilişkin Sağlık Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/856) 

409. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/857) 

410. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) • * . 
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411. — Manisa-Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manıısa-SaruhanU'da ağır ekonomik 
koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/859) 

412 — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

413. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorunlara 
ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86İ) 

414. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Diklici'nin, Saiip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

415. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfa'h bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/863) , 

416. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul_ Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

417. — Bilecik Milletvekili Mehmet. Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa ve 
iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

418. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

419. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya- Demirel'in Şekerbank'tan al
dığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

420.. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

421. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

422. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, Nâhçıvan Özerk Cumhuriyetine 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

423. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

424. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 'bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
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425. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî ih
racatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlentlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

426. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeş'ilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı (iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) ' 

427. — Diyarbakır Miıllötvdkili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına [İlişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

428. •—' Diyaribakır Mıilleifcvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine 'bağlı 
Oymapınar Köyü imamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka-\- .. . 
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

429. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

430. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun,. Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

431. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

432. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

433. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

434. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

. 435. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin hiz
met binası ihtiyacına ilişk'n Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 
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1. —• Hazline ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 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 Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 indi Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelinleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Daiir 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno-, 
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve .Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayıh Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 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 Tu
rizm, Anayasa ve Plan. ve Bütçe komisyonları raporları (H/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. •— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-
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kında 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) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca B{r Meclis Soruşturması Açılmasına 
tlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan -Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile îçel Milletvekili îstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu'Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

11'. — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarp ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

X 12. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi :. 18.5.1993) 

13. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) s 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-
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lifleri.ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu ü/490) (S Sayısı • 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 19. — 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) 

20Ü — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder.'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. j Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raponı (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. -5 insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi .: 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.21992) 

24. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 1310.1992) 

x 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim.ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma ta
rihi : 23.91992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (î/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 

•28.9.1992) 
30. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 

Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmâsinırı Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : İ 1.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti' 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor, Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

34. —• Türkiye Cumhuriyeti' Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Dışişleri korniş* 

•yönİarı raporları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasın

da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri.• ve- Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporlari (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993). 

36. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasma İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 37. '•—• Hizmet .İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1.992 Tarihli ve 
3846 Sa3̂ ılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 

— 50 — 



7 
KANUN'TASARI VE;-TEKLİFLERİYLE •. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞ-ER İŞLER • 

Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
pora (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol-
, lerin Onaylanmasırmı Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 

komisyonları raporları (1/421), (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 
X 39. — Uluslararası Demiryolu .Taşımaılarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 

Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve. Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (İ/452) (S. Sayış,! : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi , 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılırimasının' Uygun Bulunduğuna Dair Ka-. 
•mm Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1 /397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 41. '— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve.Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1 /,423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) • , '/ ' 
'• X 42. —Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 25.3.1993)' ' . 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki ilişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434).(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1.993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) ' 

X 45.' — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ye İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) • 

X 46. — 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 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 8.3-1993) , . 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arastndaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (3/453) 
(S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

49. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 50, — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

51 .—'Doğru Yol Partisi Grup Başkanvek illeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokral Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve.Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) ' 

54. —Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun.Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

•X 55. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1 /432) (S.' Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

56.—> Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi 
14.5.1992) • ' 

57. — Tarım Satış Kooperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 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 Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde-
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sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 58̂  — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yış,! : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) • 

59. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'hun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü-, 
cadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi ; 3.7.1992) 

61. — Çeşitli Karnin ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması.. 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) ' 

62. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında' 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

63. — 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 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1.1992) • 

64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu. Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) • 

66. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 
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67. — Tababet ve ^ua batı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

68..— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile'Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin• Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu. Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4,1992) 

69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nıra 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-! 
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) , 

70.—~ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm. Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet .Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) * 

71..— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ye Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısi : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve' 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı': 103) (Dağıtma tarihi : 1,6.1992). 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104). (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

74. ~- Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir. Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi ; 21.9.1992) ' ' , 

75. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22,11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmeline Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Kırıkkale Milletvekili-Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/23.8) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin -Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanuni Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 

, (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
78. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 

Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik-Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı' 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağılma 
tarihi : 21.9.1992) 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve.20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve.Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) . . 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı :' .'161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) I 

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih, ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi -Hakkında.. Kanun Teklifi 
ye Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma tarihi : 5.10 1992) ; 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) , 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

87. — Denizli Milleitvefcili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının;. Türilc Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) ] 

88. — Yozgat Milletvekilli Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
'Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişilklk Yapılması Hakikında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10,1992) 

89. — Adlî Tıp Kurumu KKanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhunbaşikanmca Bir Daha Görüşülmek: Üzere Geni Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet'Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) {S.'Sayısı: 184) (Dağıtoa tarihi: 2.11.1992) 

90. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı .Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)' 

91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

92. — İçel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 18.1.1984 -Tarihli ve 2972 Sayüı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri. Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayıısı : 190) (Da
ğıtma tarihi: 5.11.1992) 

" 93. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Demekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişildik Yapılmasına llıişlkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. _ Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Halkkmda Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Haikkındâ Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — İzmir Mil'ietveikilİeri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kumlması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.11.1992) 

96. --Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve Tl Arkadaşının, Elektrik Euer-
|isi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya 'Tüzelkişilerden Alınan Elek-
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rik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raponv (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtoa tarühi: İ0.11.1992) 

97. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatauş ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstea'rı Hekiimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :„ 
19.11.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu- -
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi: 19.11.1992) 

99. —.17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilin? jsıine Dair 
2.7.1992 Tar'İMi ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu. Maddesi Gereğince 
Gumhurbaşkanınca Bir Daha. Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Rapora (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992). 

100. — Balıkesir Milletvekili Melih Pahuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçidi 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2y365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

101. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

102. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara. Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer. 
Genc'in, İstanbul .Milletvekili Orhan Brgüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bâzı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 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 1D3. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 

1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk BildMmlerihin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240,. 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53,.3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11,1.1993) 
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104. — Şırnalk Milletvekili .Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Aıskerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi.': 11.1.1993) 

105. — Ziraî Mücadele ve-Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) ' . " " ' . . 

' 106. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki, Cetveli erde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Pll&n ve Bütçe' komisyonları (raporları (1/468) (S. Sayısı: .238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.19^3) 

107. — Sımak MiHeüvekıili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini' Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
• .. 108. — Şırnalk Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini. Değiştiren Kanun Tek-

'lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

109. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınaik'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir 'Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınaik'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) ' 

111. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.1993) ' • ' , ' . ,.' 

112. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ıri, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine'Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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115. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'hin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek 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) 
116. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 

Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti v e . % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanan Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

118. — Afyon. Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne 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) , ' 

119. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve. Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

,120. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka'nur 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayış* : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) • 

121. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu, (2/315).(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — iki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç-
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S: Sayısı :• 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 
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125. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

' 126. — 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 İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (.1/21'8, 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) 

127. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kânun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dyğıtma tarihi : 2.4.1993) ' 

128. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) . 

130. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu , Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

133. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve .İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
X 134. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl

mamızın Uygun Bulu'nduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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X 135. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınanının ve' Bertaraf mm Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 

VX 136. —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) 

137. — Samsun Milletvekili İlyas Alktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
X 138. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayıs ı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 
X 139. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olaralk Ulusl fjrarası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun .Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466)<S. Sayısı: 331) (Dağıtma tarihi: 12.4.1993) 

140. — Manisa Milietvelfcili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Ytfr Mac*,. 
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi :. 13.4.1993) 

141. — Denizli Milletvekili Na'bi Safoımcu'nuıı, 5434 Sayılı T. C Emekli Sandığı ' 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi vı. Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün İv1 inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

142 .— 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

143. —• Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik • 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (î/528) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

145. — H a r p Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlanmn Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

146. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) *' 
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147,,— -Sımak. Milletvekili Mahmut • Alınak'ın, Milletvekilleri, îl Genel ' Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Korhisyonu ila-, 
poru(2./421) (S. Sayısı : 251.) (Dağıtma.tarihi : 20.5.1993) 

X 148. — Kültür, Eğitim,- Bilim' ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna1 Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (i/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi :. 8.6.1993) ' 

149. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (î/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

150. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, .15.5,1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler' Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık,-İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) . ; ' 

15.1.; — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S; Sayısı : 352) 
(Dağıtma tarihi. : 23.6.1993) ; ! 

152. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu'(1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) -

153. — Adana Milletvekili X. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir- Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tari
hi : 22.9.1993) • ' • . . ' . . . ' ; 
X 154.-— 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet

vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı .ve Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Raporu (1/626) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 25.10.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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