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124 üncü Birleşim (Olağanüstü) 
14.7.1994 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 93 milletvekilinin; Başbakan 

Tansu Çiller ve eşiyle, yakınlarının yurt içinde ve yurt dışındaki mal ve gayri
menkul edinimlerinin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırması önergesinin 
(10/193) görüşülebilmesi için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/320) 

2. - TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresi (3/1498) 
3. - Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mu

rat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1485) 

4. - KKTC'ne gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Erdem'e, dönüşüne ka
dar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1486) 

5. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul-
tay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1487) 
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6. - Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri 
Sağlar'a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1488) 

7. - Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e dönüşüne kadar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1489) 

8. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köste-
pen'e, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1490) 

9. - Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'e, dönüşüne 
kadar, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1491) 

10. - Fransa'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1492) 

11. - Litvanya, Letonya ve Estonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'e, dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanığı tezkeresi 
(3/1493) ' 

12. - Hırvatistan ve Bosna-Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul
tay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1494) 

13. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, 
dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1495) 

14. - 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 4006 Sayılı Kanunun 
bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1480) 

15. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin 4007 Sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere iade edil
diğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1481) 

16. - Moğolistan Parlamentosunun vaki davetine, TBMM'ni temsilen, 
TBMM Başkanvekili Kamer Genç Başkanlığında icabet edecek parlamento he
yetine katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1484) 

17. ^ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının vaki davetine, 
TBMM'ni temsilen, TBMM Başkanvekili Kamer Genç Başkanlığında icabet 
edecek parlamento heyetine katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/1496) 
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18. - Basın yoluyla hakaret ve sövme suçlarını işledikleri iddia olunan İzmir 
Milletvekilleri Cengiz Bulut ve Timur Demir haklarında tanzim edilen soruştur
ma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1497) 31:32 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 32 

1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/197) 32:33 

2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983 yılından son
ra kurulmuş ve TBMM'de grup kurmuş tüm siyasî partilerin ve Genel başkanla
rı ile yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/198) • 34:35 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 35^974 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI '77,94 

A) ÖNGÖRÜŞELER 35 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile ya

kınlarının yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis 35:67,69:72, 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 74:75 

2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983 yılından son
ra kurulmuş ve TBMM'de grup kurmuş tüm siyasî partilerin ve Genel başkanla
rı ile yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/198) 77:91,94:97 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 67,72,92,97 
1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Sakarya Millet

vekili Nevzat Ercan'ın, partilerine sataşması nedeniyle konuşması 67:69,72:74 
2. - Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Sakarya Milletvekili Nevzat Er

can'ın, partilerine sataşması nedeniyle konuşması 92:94 

3. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın, partilerine sataşması nedeniyle konuşması 97:98 

VII. - ÖNERİLER 75 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 75 
1. - Olağanüstü toplanmış bulunan TBMM'nin, İçtüzüğün 7 nci maddesine 

göre çalışmalarına devam etmesine ilişkin DYP Grubu önerisi. 75:76 
2. - (10/198) sıra sayılı Meclis araştırması önergesinin görüşme gün ve ça

lışma süresine ilişkin DYP Grubu önerisi. 76:77 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 99 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 99 
1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağ

lı İzulaş'a ait akaryakıt istasyonlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2800) 99 
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Sayftı 
2. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Bosna-Hersek'e yardım 

amacıyla Emlakbank tarafından açılan kampanyaya ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3671) 99:100 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesine bağlı 
Bilecik Meslek Yüksekokuluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/3779) 100:102 

4. - İçel Milletvekili Ali Er'in, Tarım Bakanının Y.P.K. üyeliğinden çıka
rıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/3823) 103:104 

5. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Avrupa İşkenceyi önleme 
sözleşmesi Ek Protokollerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ne zaman sunula
cağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı ce
vabı (7/3917) 104:105 

6. - istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, 2001 Projesi adı altında yürütü
len tanıtım projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/3926) 106:107 

7. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, devalüasyon kararından önce 
piyasaya satılan dolar miktarına ilişkin, 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, devalüasyon kararının almış şekline ilişkin, 

istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, hükümetin döviz politikasına ilişkin, 
Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, devalüasyon nedeniyle haksız ka

zanç sağlayan sermaye gruplarına ilişkin, 

istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, devalüasyon kararının sonuçlarına 
ilişkin, 

Başbakandan sorulan ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/4040,4120,3982,4038,4077) 107:111 

8. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Devlet Hastanesine bil
gisayarlı tomografi cihazının ne zaman verileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4087) 111:112 

9. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yurt dışından otomobil itha
latında karşılaşılan zorluklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı is
met Attila'nın yazılı cevabı (7/4113) 112:113 

10. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Halk Bankası ve Em
lak Bankasının siyasî içerikli ilanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4250) 113:114 

11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Turban Genel Müdürü hakkın
da ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4281) 114:116 

12. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4307) 116:118 
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13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 

yüksek fiyattan döviz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan, sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4309) 118:119 

14. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Medya kuruluşlarına verildiği 
iddia edilen bazı kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdul
lah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4320) 119:120 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Cumhurbaşkanının kardeşine 
verdiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ay
kon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4326) 120 

16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, tekel ve çay ürünleri üzerinde 
bulunan bandrol fiyatı uygulanmasından vazgeçilmesinin nedenine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4330) 120:122 

17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni uygulamaya konulan eko
nomik tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/4331) 122:124 

18. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TBMM Genel Kurulunda yapı
lan gündem dışı konuşmalara TRT haber bültenlerinde yer verilmediği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/4332) 1 2 4 : 1 2 5 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Şekerbank tarafından kredi ve
rilen kişi ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4351) .125:126 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İnhisar-Tarpak Beledi
yesinin teftişe tabi tutulup tutulmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4353) 126:127 

21. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığınca tavsiye edilen yayınlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4362) 127:128 

22. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Merkez Bankasının döviz re
zervlerine ve piyasaya müdahale amacıyla dövizin kimlere hangi değerden satıl
dığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/4364) - 129 

23. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, T.Y.T. Bankasına kredi veren 
kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Abdullah Aykon 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/4368) 129:132 

24. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Yeşildere Beldesi 
Kayaönü Mahallesinden bir vatandaşın Karakol Komutanı tarafından dövüldüğü 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4369) 132:134 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının tahsil 
edemediği kredi alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4371) 134:135 
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26. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen 

kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Do
ğan'ın yazılı cevabı (7/4392) 135:136 

27. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası tarafından 
bankalara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdul
lah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4399) 136:137 

28. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kalkınma Bankasının, faaliyet
leri durdurulan bankalara verdiği kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4408) 137:138 

29. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel mü
dürlerin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâ
zım Dinç'in yazılı cevabı (7/4429) 138:139 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zor durumda olan banka 
yönetim kurulu üyelerinin şahsî servetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ay
kon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4448) 139:140 

31. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarından usul
süz kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4450) 141 

32. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, üç bankanın faaliyetlerinin dur
durulması olayına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/4459) 141:144 

33. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun faaliyetleri durdurulan 
bankalardan kredi almış olan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4460) 144:145 

34. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bakanlığın açtığı tamamlama kurs
larını bitiren kursiyerlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in ya
zılı cevabı (7/4472) 145:146 

35. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Avrupadaki işçilerin 
ülkemize giriş-çıkışta karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4489) 147:149 

36. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, işçi emeklilerinin 1994 
Mayıs ayı emekli maaşlannın Bayram öncesi ödenmesine yönelik bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/4496) ' 149:150 

37. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük Dodurga'da 
inşaatı devam eden okula yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4507) 150 

38. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'da yapımı dur
durulan balıkçı barınaklarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Kös-
tepen'in yazılı cevabı (7/4512) 151:152 
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39. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz sahil şeridinin 

kirlenmesini önlemek amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/4513) 152:156 

40. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Ege Bölgesindeki üzüm 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4521) 156:157 

41. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerine yapı
lan ödemelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin 
yazılı cevabı (7/4522) 157:159 

42. - Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak İli Cizre İlçesine bağlı ba
zı köylerin güvenlik güçlerince bombalandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4537) 159:160 

43. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli Ovacık Ka
rayolunu takiben Munzur Çayı üzerindeki 3 adet asma köprünün güvenlik güçle
ri tarafından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/4542) 160:162 

44. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye'nin dış politika hedef
lerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4552) 162:165 

45. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Hasanoğlan Atatürk Anadolu 
Öğretmen Lisesi öğretmenleri hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4573) 166:167 

46. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, İmam-Hatip mezunlarının 
yasa dışı yollarla yurt dışından diploma aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Dı
şişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4600) 167:168 

47. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Türkiye'de üniversiteyi 
kazanamayan bazı öğrencilerin yasa dışı yollarla yurt dışında diploma alıp Ba
kanlık bünyesinde öğretmen ve memur olarak çalıştıkları iddiasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4602) 169:170 

48. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'a 
bir trafonun ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4612) 170:171 

49. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, kurban derilerinin THK dı
şındaki kuruluşlarca toplanmasına göz yumulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4625) 171:172 

50. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, THY'nin Denizli-İstanbul 
arasındaki tarifeli uçak seferlerinin kadınlış nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4627) 172:173 

51. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, eski Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın veraset ve intikal vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet At-
tila'nın yazılı cevabı (7/4630) 173:174 

- 7 -
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Sayfa 
52. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, OYLAT kampının bir dönemi

nin iptal edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin 
yazılı cevabı (7/4633) . •". 174:175 

53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir-Çelik Fabri
kası Genel Müdür Yardımcısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Ok
tay'ın yazılı cevabı (7/4640) 175:176 

54. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Pancar üreticilerine avans
larının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4642) 176:177 

55. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarına ait sosyal te
sislere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/4646) 177:178 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, göreve geldiğinden bugü
ne kadar satın alman kitaplara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın yazılı cevabı (7/4650) 178:179 

57. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde hücre siste
minden koğuş sistemine dönülmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/4651) 179:183 

58. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Ankara Milletvekili Salman 
Kaya'nın dövülmesi olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4653) 184:185 

59. - Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Ankara Mamak çöplüğüne iliş
kin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/4656) 185:188 

60. - Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, Ankara ve İstanbul'da bazı iş 
adamlarının öldürülmesi ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4669) 188:189 

61. - Antalya Milletvekili Faik Altun'un, örenyerlerindeki personele ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/4670) 190 

62. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Azerbaycan'ın NA-
TO'ya alınması için yardımcı olunup olunmayacağına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/4678) 190:192 

63. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İl olması planlanan il
çelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4715) 192:193 

64. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik toplu konut alanındaki 
belediyeye ait arsaların alış ve satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman 
Şahin'in yazılı cevabı (7/4716) 193:199 

65. - Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, ayçiçeği destekleme alımlarına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı . 
(7/4717) 200 
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Sayfa 
66. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, oğlunun askere gitmekten kaçın

dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazı
lı cevabı (7/4719) 201:202 

67. - Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, yabancı bir parlamenterin do
kunulmazlıkları kaldırılan D.E.P. milletvekilleriyle birlikte TBMM çatısı altında 
basın toplantısı ve eylem yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hü- . 
samettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4743) 202:203 

68. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun TBMM'nin, tasarruf ted
birleri konusunda yeterli titizliği göstermediği iddialarına ilişkin sorusu ve 
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4774) 204:211 

69. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TBMM Tutanak Müdürlüğüne 
alınan bilgisayarlara ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 
yazılı cevabı (7/4775) 211:213 

70. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, gündem dışı söz talebine iliş
kin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4776) - 213:214 

71. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, TBMM lojmanlarında görevli 
polislerden biri tarafından oğluna kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4777) 214:215 

72. - İstanbul Milletvekieli Halit Dumankaya'nın, Milletvekillerinin 1993 
yılı sağlık harcamalanna ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cin
doruk'un yazılı cevabı (7/4778) 216:217 

73. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, görevli olarak yurt
dışına çıkan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4779) 217:219 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Finlandiya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Yıldırım Aktuna'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Irak Millet Meclisi Başkanı ile Ürdün Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı
nın, TBMM Dışişleri Komisyonundan bir heyeti ülkelerine davetine, 7 kişilik bir heyetle icabet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi ile, 

(10/38, 43,44 ve 46) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun TBMM'nin tatile girdiği ve ara verdiği zaman zarfında da çalışmalarına devam etmesine iliş
kin tezkeresi, 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
22 nci sırasında bulunan 71, 
23 üncü sırasında bulunan 82, 
24 üncü sırasında bulunan 139, 
25 inci sırasında bulunan 134, 
26 ncı sırasında bulunan 283, 
27 nci sırasında bulunan 391, 
28 inci sırasında bulunan 66, 
29 uncu sırasında bulunan 201, 

2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 ncı sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 ncı sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 632, 

- 1 0 -
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S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla : kanun tasarı ve tek
lifleri ve ilgili komisyon raporlarının ve; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı Meclis soruşturma komisyonları raporlarının, 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-
sarasının (1/641) (S. Sayısı: 659), görüşmeleri tamamlandı; yapılan açık oylama sonucunda kabul 
edilip kanunlaştığı açıklandı. 

İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu 
Tasarısının (1/720) (S. Sayısı: 691), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; maddelerine geçil
mesi için yapılan oylamalarda Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı. Verilen ara
lardan sonra bu defa da ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, tasarı
nın görüşülmesi ertelendi. 

Gündemin 19 uncu sırasındaki, Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine geçilmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi ve; 

Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Dışişleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 14.12.1983 Tarihli ve 177 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 
18.6.1984 Tarihli ve 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.1.1992 Tarihli ve 474 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ve 24.1.1992 Tarihli ve 480 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu Maddelerinin Yürürlükten Kaldınlması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632), görüşmeleri tamamlanarak; yapılan açık oylama 
sonucunda, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Başkanlıkça, TBMM'nin 19 uncu dönem 3 üncü yasama yılındaki faaliyetine ilişkin bir açık
lamada bulunuldu. 

Anayasa ve alınan karar gereğince 1 Eylül 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, 22.53'te birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Kadir Bozkıırt 
Manisa Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İlhan Kaya 

İzmir 
Kâtip Üye 

. @ _ 

- 1 1 -



T.B.M.M. B:124 14 .7 .1994 0 : 1 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 7 . 6 . 1 9 9 4 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. - Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(1/725) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 22.6.1994) 

2. - 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/726) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1994) 

3. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/727) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

4. - Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/728) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

5. - Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/729) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

6. - Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/730) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 24.6.1994) 

7. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/738) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.6.1994) 

Tasarılar 

1.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/731) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1994) 

2. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/732) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.6.1994) 

3. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanu
nun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/733) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1994) 

4. - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/734) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1994) 

5. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/735) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.6.1994) 
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6. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/736) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1994) 

7. - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.1994) 

Teklifler 
1. - Adana Milletvekili Timurçin Savaş'ın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 

Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1132) (Millî Eğitim ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1994) 

2. - Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1133) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1994) 

3. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın; Yurt Dışında Türk Müteahhitlerinin Yanında Çalı
şan Türk İşçilerinin Sosyal Güvenlik Haklannın Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/1134) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalannın korunmasına ilişkin Başbakan

dan sözlü som önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 
2. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal'da meydana gelen tren kazasına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Istanbul-Şehzadebaşı Camiinin onarımına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4733) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

2. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Mahallî seçimlerde aday olan Bakanlık personeline 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4734) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

3. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Mahallî seçimlerde aday olan Bakanlık personeline 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4735) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

4. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Mısır-Kahire El-Ezher Üniversitesinde okuyan 
Türk öğrencilerin sorunlanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4736) (Baş
kanlığa geliş tarih : 24.6.1994) 

5. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bağ-Kur üyelerinin sorunlanna ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4737) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1994) 

©—; 
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14. 7.1994 PERŞEMBE 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1. - 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.6.1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi (1/739, 3/1480) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.1994) 

2. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
17.6.1994 Tarih ve 4007 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/740, 3/1481) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.1994) 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük

münde Kararname (1/741) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1994) 
2. - 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 

Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/742) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1994) 

Tasarılar 
1. - 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanu

na Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek Cezaların Gösterge Puanı 
Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı (1/743) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1994) 

2. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı (1/744) (TarınvOrman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1994) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.6.1994) 

4. - 15.6.1994 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/746) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1994) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/747) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi; 28.6.1994) 

6. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek.Kabulüne Dair Kanun ile 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/748) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 

7. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/749) 
(Millî Eğitim ve Plan ye Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1994) 
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8. -Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/750) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.7.1994) 

9. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/751) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.1994) 

10. - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/752) (Çevre ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1994) 

Teklifler 

1. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1135) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.6.1994) 

2. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun; Yalova Adı ile Bir İl, Çınarcık ve Armutlu 
Adlarında İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1136) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

3. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1137) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1994) 

Tezkereler 

1. - İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1474) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1994) 

2. - İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1475) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1994) • 

3. - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1476) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1994) 

4. - Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'Un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1477) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1994) 

5. - Cumhurbaşkanlığı 1993 Maliî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/1478) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplan İn
celeme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1994) 

6. - İller Bankası Genel Müdürlüğünün 1993 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabına Ait 
Faaliyet Raporunun Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1479) (Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1994) 

7. - Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1482) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1994) 
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8. - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ile İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'ln 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1483) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.1994) . ' • . • • ' * 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Milletvekillerinin telefonlarının dinlendi

ği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4738) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.6.1994) 

2. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, cezaevi infaz görevlilerine ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4739) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.1994) 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Çanakkale Deniz Hastanesi Baştabipliğinin tür
banlı kişilerin hastaneye kabul edilmeyecekleri yönünde bir genelge yayınladığı iddiasına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.1994) 

4. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddi
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4741) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarına personel alımlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4742) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.1994) 

6. - Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, yabancı bir parlamenterin dokunulmazlıkları 
kaldırılan DEP milletvekilleriyle birlikte T.B.M.M. çatısı altında basın toplantısı ve eylem yaptığı 
iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4743) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.4.1994) 

7. - Kütahya Milletvekieli Mehmet Rauf Ertekin'in, sahibi bulunduğu bazı şirketlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önegresi (7/4744) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara Mimar Kemal İlköğretim Okuluyla ilgi
li bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4745) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.6.1994) 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik İşletmelerinde işe alınanlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4746) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in, bir firmadan olan alaca
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4747) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1994) 

• I I . - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in, bir firmadan olan alaca
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4748) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1994) 

12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in, bir firmadan olan alaca
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1994) 

13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-çelik'in bir firmaya zamanında tes
lim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4750) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 29.6.1994) 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yaptığı firmala
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4751) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in kâr ve zararına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4752) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1994) 
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16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'te görevden alınan üst düzey 
yöneticilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4753) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

17. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'te iş akdi feshedilenlere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4754) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

18. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in 1993-1994 yılı denetim 
faaliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik Fabrikası Genel Müdürlüğü
nün neden taşınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4756) (Başkanlığa geliş tari
hi : 29.6.1994) 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan "Torpilli Genel 
Müdür Dev Tesisi Batırdı" başlıklı habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4757) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

21. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik Fabrikasının üretim yapma
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4758) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.1994) 

22. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik Fabrikası Teftiş Kurulu Baş
kanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4759) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

23. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik Fabrikası Genel Müdür Yar
dımcısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4760) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

24. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in, şirketlerle yaptığı satış 
sözleşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4761) (Başbakanlığa geliş tarihi : 
29.6.1994) 

25. - Bilecik Milletvekieli Mehmet Seven'in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait otolara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4762) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1994) 

26. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir hâkimin Sivas Demir-Çelik Fabrikasında Ge
nel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/4763) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1994) 

27. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4764) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1994) 

28. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4765) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1994) 

29. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Dünya Bankasınca kredi verilen sağlık 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4766) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.6.1994) 

30. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bolvadin - Bucak Mahallesinden bir vatandaşın 
Jandarma Karakolunda işkence gördüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4767) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1994) 

31. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gayrimenkul-
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4768) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.1994) 

32. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Bölgesinde paralı askerlik hizmetinden 
yararlananlara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4769) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.7.1994) 
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33. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türkiye Şeker Fabrikalarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4770) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.1994) 

34. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İsparta'nın Gelincik Köyü civarındaki sondaj ku
yularına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4771) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.7.1994) 

35. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 14.1.1993 tarihinde emekli olan bir sigortalıya 
maaş bağlanmamasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/4772) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1994) 

36. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, memurların ve öğretmenlerin ödenmeyen teda
vi giderlerine ve ek ders ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4773) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.6.1994) 

37. -Adıyaman Milletvekili CelalKürkoğlu'nun, T.B.M.M.'nin, tasarruf tedbirleri konusun
da yeterli titizliği göstermediği iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından ya
zılı soru önergesi (7/4774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1994) 

38. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, T .B.M.M. Tutanak Müdürlüğüne alınan bilgisa
yara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4775) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.5.1994) 

39. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, gündem dışı söz talebine ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4776) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1994) 

40. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, T.B.M.M. lojmanlarında görevli polislerden bi
ri tarafından oğluna kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/4777) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1994) 

41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekillerinin 1993 yılı sağlık harcama
larına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4778) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 7.6,1994) 

42. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, görevli olarak yurt dışına çıkan millet
vekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4779) (Baş: 

kanlığa geliş tarihi: 14.6.1994) 
43. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, T.S.K.'de mazot yolsuzluğu olduğu şeklinde ba

sında çıkan haberlere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4780) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.7.1994) 

44. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hazine Bonoso satışlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4781) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.1994) 

45. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4782) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1994) 

46. - Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, üniversite giriş sınav sorularının çalındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4783) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.1994) 

47. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, belediyelerin malî sıkıntı içinde bulunduğu 
iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4784) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.7.1994) 

48. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Petlas'ın özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4785) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1994) 
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49. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Petlas'ın özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4786) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1994) 

50. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Petlas'ın özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4787) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.7.1994) 

51. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Petlas'ın özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4788) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1994) 

52. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara Mimar Kemal ilkokulu Müdürüne iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4789) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.1994) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 5.7.1994 tarihinde geri almıştır (7/4337) 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Vakıflar Bankasınca kredi açılan kişi ve kuruluşlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 11.5.1994 tarihinde geri almıştır (7/4348) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Vakıflar Bankası Genel Müdürünün maaşına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesini 11.5.1994 tarihinde geri almıştır (7/4360) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partilerin ve liderlerinin 

mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1994) 

2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983 yılından sonra kurulmuş ve 
T.B.M.M.'de grup kurmuş tüm siyasî partilerin ve Genel başkanları ile yakınlarının mal varlık
larının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.1994) 

. ©-
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, Ri-, 
ze Milletvekili Sayın Ahmet Mesut Yılmaz ve 93 sayın milletvekili tarafından Başkanlığımıza ve
rilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

III-YOKLAMA 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri .toplantı yetersayısı vardır. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.— Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 93 milletvekilinin; Başbakan Tansu Çiller ve eşiyle, 

yakınlarının yurt içinde ve yurtdışındaki mal ve gayrimenkul edinmelerinin araştırılmasına ilişkin 
Meclis Araştırma Önergesinin (10/193) görüşülebilmesi için olağanüstü toplantıya çağrı önergesi 
(4/320) 

BAŞKAN- Gündemimizin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan olağa
nüstü toplantı çağrı önergesi ile Başbakanlığın çağrı yazısını okutacağım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan.usul hakkında bir dakikanızı istirham ediyo
rum. 

Bugün bir partinin grup toplantısı resmî bir binada yapıldı; canlı yayın olarak kamuoyuna 
yansıtıldı. 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, bunun gündemle ilgisi nedir? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Çok ilgisi var; rica ediyorum Sayın Başkan.(Gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, bir dikaka müsaade edin... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sözümü bitireyim. 
Görüşeceğimiz konu 60 milyon insanımızı ilgilendiriyor. Bu konunun da canlı yayın olarak 

kamuoyuna yansıtılmasını talep ediyorum. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, konuşacağımız konu, İçtüzüğümüze göre 2 saati alacak olan 

bir konudur. Tatilinizi bırakıp buraya geldiğiniz için bazı müsamahalarım olacaktır; lütfen, gruplar 
biraz hoş karşılasınlar. 

Çağrı önergesini okutuyorum. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, talebimiz ne oldu? 

BAŞKAN- Efendim, talebiniz konuşuldu ve zapta geçti; başka ne olacak?.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Zabıtlara geçmesi yetmiyor. 

BAŞKAN, Ne yapayım,cezalandırayım mı Sayın Başbakanı? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Karar verin efendim. 

ADNAN KESKİN (Denizli)- Karar verin. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Grup toplantısını nasıl verdilerse, bunu da televizyondan 
versinler. 

BAŞKAN-Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 93 üncü maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesi 

gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Temmuz 1994 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü 
toplanmasını ve bu toplantıda Genel Kurulun 23 Haziran 1994 tarih ve 122 nci Birleşiminde okun
muş bulunan (10/193) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşülmesinin yapılmasını 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Gerekçe:Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşı tarafından hazırlanıp Başkanlığı

nıza sunulan Başbakan Sayın Tansu Çiller ve eşi ile yakınlarının yurt içinde ve yurt dışındaki mal 
ve gayrimenkul edinimlerinin araştırılmasına dair Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102-103 üncü mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılması için verilen ve Genel Kurulun 23.6.1994 tarihli 122 nci 
Birleşiminde okunan (10/193) esas numaralı önergenin konusunun güncelliği ve önemine binaen bir 
an önce görüşülmesini temin bakımından, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Temmuz 1994 Salı gü
nü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

A. Mesut Yılmaz Avni Akyol Burhan Kara 
Rize Bolu Giresun 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ülkü Güney 
Bayburt 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İlker Tuncay 
Çankırı 

İsmail Safa Giray 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Faruk Saydam 
Manisa 

Muzaffer Arıcı. 
Denizli 

Mustafa Parlak 
Rize 
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Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Eyyüp Cenap Gülpmar 
Şanlıurfa 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 
Emin Kul 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

ilhan Kaya 
izmir 

NevşatOzer 
Muğla 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Edip Saf der Gaydalı 
Bitlis 

Mustafa Kıhçaslan 
Sakarya 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

124 14 .7 .1994 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Işın Çelebi 
izmir 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Halit Dumankaya 
istanbul 

imren Aykut 
İstanbul 

Mustafa Bahri Kibar 
Ordu 

Hamdi Eriş 
Ankara 

M. Gazi Barut 
Malatya 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

AHEr 
içel 

Ahmet Kabil 
Rize 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Güneş Taner 
İstanbul 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

İsmet Kaya Erdem 
izmir 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Yavuz Köymen 
Giresun 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Salih Ergün 
istanbul 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Adem Yıldız 
Samsun 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

0 : 1 
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Süha Tanık 
İzmir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Timur Demir 
İzmir 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Uğur Aksöz 
Adana 

Feyzi İşbaşaran 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

.7 .1994 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Mehmet Cavit Kavak 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ahmet Sanal 
Adana 

0 : 1 

2. - TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantıya çağrı tezkeresi (3/1498) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi de Başkanlığın çağrısını okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir: 

Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz ile 93 sayın millet
vekili, Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını Başkanlığımızdan istemişler
dir. 

Başvuru incelenmiş, istem, dayanılan Anayasa maddesi şartlarına ve İçtüzük Hükümlerine uy
gun bulunmuştur. 

Bu nedenle, Meclisimizin gündeminde bulunan (10/193) esas numaralı, Yozgat Milletvekili 
Sayın Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının hazırladığı, "Başbakan Sayın Tansu Çiller ve eşi ile yakın
larının yurt içinde ve yurt dışındaki mal ve gayrimenkul edinimlerinin araştırılmasına dair Meclis 
araştırması" isteminin görüşülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisini 14 Temmuz 1994 Per
şembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica 
ederim. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğümüzün 7 nci maddelerine 

uygun olarak verilen bu önerge ile -görüşülmesi gereken, gündemin 149 uncu sırasında bulunan 
(10/193) esas numaralı, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile yakın
larının yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin öngörüş-
melerine başlayacağız. Ancak; görüşmelere geçmeden evvel Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 
vardır, bunları sırasıyla okutacağım... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Sayın Başkan, bu konuyla ilgili önergemiz vardı. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim, müsamaha göstereceğimi peşinen söyledim. 
Buyurun, sizi dinliyorum. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Başbakanın servetiyle ilgili olarak CHP'1 i arkadaşla

rımla birlikte benim de bir önergem vardı. 
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BAŞKAN- O konuya geçmedim, sunuşlardayım, gelmedim oraya, müsaade edin efendim. 

3. -Belçika 'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın 'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı İbrahim Tez 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (311485) 

BAŞKAN- Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, sırasıyla okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Haziran 1994 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçm'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı s 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - KKTC'ne gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Erdem'e, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabij 
Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1486) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Metal Sendikasının Olimpik Yüzme Havuzunun açılışına katılmak üzere, 25 Haziran 
1994 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un vekalet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'e, dönüşüne kadar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1487) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

KEİ Dışişleri Bakanları IV. Toplantısına katılmak üzere, 29 Haziran 1994 tarihinde Gürcis
tan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekalet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. - Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'a, dönüşüne 

kadar, Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1488) v 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Toplantasına katılmak üzere, 30 Haziran 1994 ta
rihinde Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı D.Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. - Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (311489) 

Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 
Akdeniz İşbirliği Forumu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 3 Temmuz 1994 tarihinde 

Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'e, dönüşüne ka

dar, Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1490) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 1994 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 

Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı M. 
Kâzım Dinç'in vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. - Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'e, dönüşüne kadar, Kültür Baka
nı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (311491) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Turizm Ba
kanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı D.Fikri Sağlar'ın ve
kalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. - Fransa'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri 'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1492) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Başbakan 
Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekalet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. - Litvanya, Letonyave Estonya 'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'e, dönüşü
ne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1493) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Temmuz 1994 tarihinden itibaren Litvanya, Letonya ve Es-
tonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. - Hırvatistan ve Bosna-Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e, dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1494) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 1994 tarihinden itibaren Hırvatistan ve Bosna-
Hersek'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, 
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk 'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı FrancoTudjman'm 
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davetlisi olarak, 15-17 Temmuz 1994 tarihleri arasında adı geçen ülkeleri resmen ziyaret edeceğim
den, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi 
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. • 

14. - 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 4006 Sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere 
iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1480) 

BAŞKAN- 4006 ve 4007 numaralı kanunların, Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20 Haziran 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1367/575 İ S . yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

17.6.1994 tarihinde kabul edilen 4006 sayılı "5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun" incelen
miş, aşağıda açıklanan nedenlerle Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşül
mek üzere iade edilmiştir. , " . 

1. 5434 sayılı T.C, Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesine göre; iştirakçilerden fiilî 
hizmet müddeti on yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, dul ve yetimlerine aylık bağlanmaktadır. 

Ayrıca, anılan Kanunun Ek 13 üncü maddesinde de; fiilî hizmet süresi beş yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam et
tiremeyecek derecede malul ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına dul ve yetim aylığı bağ
lanmaktadır. 

2. Kabul edilen Kanunla; iştirakçilerden fiilî hizmet sürelerine bakılmaksızın ölenlerin dul ve 
yetimlerine, (on yıl hizmet yapmış gibi) aylık bağlanacak ve sağlık yardımı yapılacaktır. 

3. Bugün ülkemizde üç büyük sosyal güvenlik kurumu görev yapmaktadır. Bunlar; T.C. 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dur. 

Konu ile ilgili olarak bunlardan Emekli Sandığına ait mevcut hüküm, yukarıda açıklanmıştır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda beş yıl, Bağ-Kur'da üç yıl çalışmadan iştirakçilerin dul ve ye

timlerine aylık bağlanması mümkün değildir. 
Tespit edildiği üzere, getirilen hükümle, yalnızca T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri lehine bir 

düzenlemeye gidilmiştir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 10 uncu maddesinde "kanun önünde eşitlik" ilkesi yer almaktadır. 

Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar. 

Ortada haklı bir neden ve kamu yararı söz konusu olmadığı halde, kabul edilen kanunla eşit
lik ilkesi ihlal edilmiş ve bir grup iştirakçiye imtiyaz sağlayan düzenlemeye gidilmiştir. 
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Kaldı ki, kabul edilen bu hükümle getirilen ikinci bir eşitsizlik de, bir günlük bir memur ile on 
yılını tamamlamış bir memurun ölümleri halinde dul ve yetimlerine eşit oranda hak sağlanmasıdır. 

4. T.C. Emekli Sandığı kamuda daimî kadrodan aylık almak suretiyle çalışanların, sosyal gü
venliğini, prim esasına göre sağlayan bir kurumdur. 

Kanun hükümlerine göre, primlerin yatırılmaması halinde, buna ait süreler dikkate alınma
makta ve sandıkça sağlanan hakların hesaplanmasında bu süreler değerlendirilmemektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlarını ayakta tutan, daha doğru deyimle, görevlerini yerine getirmeleri
ni gerçekleştiren tek kaynak, primlerdir. 

Primli sistemde, çalışanlar ve Devlet (işveren) ayrı ayrı prim ödemektedir. 

Buna karşılık, incelenen 4006 sayılı Kanunla iştirakçilerden fiilî hizmet sürelerine bakılmak
sızın ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanacak ve bunlara sağlık yardımı yapılacağından, bu 
sistem bütünü ile bozulmuş olacaktır. 

Bugün T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri aylıklarının % 15'i oranında prim yatırmakta, Devlet-
de, ayrıca kamu görevlileri için aylıklarının % 20'si oranında sandığa kesenek yatırmaktadır. 

İlkokul mezunu bir görevlinin bugün için Emekli Sandığına yatırdığı bir aylık ücret, 82 500 
TL. dir. 

657 sayılı Kanuna tabi en yüksek devlet memurunun Emekli Sandığına bir ayda ödediği prim 
ise, 1 402 500 TL. dir. 

Ayrıca, devlet, birinci halde 110 000 TL., ikinci halde de, 1 870 000 TL. ilave kesenek yatır
maktadır. 

Bir aylık ilkokul mezunu bir memur vefat ettiğinde, Emekli Sandığına yatırılan toplam prim 
tutarı (82 500 + 110 000 = 192 500 TL.) olduğu halde, sandık, örneğin 25 yaşında olan dul eşine 
en az kırkbeş yıl, yetim kalan çok küçük yaştaki çocuğuna da, o kadar süre dul ve yetim aylığı öde
yecek ve sağlık yardımında bulunacaktır. 

5. -1.1.1950 tarihinden 1.1.1994 tarihine kadar T.G. Emekli Sandığı 36 520 kişiye toptan öde
me yapmıştır. 

Bunlardan bugün için 20 000 kişinin bu haktan yararlanacağı tahmin edilmektedir. 
T.C. Emekli Sandığınca şu anda bağlanan asgari aylık tutan 3 592 000 TL. dir. 
Buna göre, yirmi bin kişiye bir yılda, 862 080 000 000 TL. ödenecektir. 
Ayrıca, bunların aile fertleri ile birlikte 50 000 kişiye yılda yaklaşık 120 milyar TL. sağlık 

yardımı da yapılacaktır. 
Buna ilaveten, kanunun yürürlük tarihinden sonra aynı durumda olanların dul ve yetimlerine 

de aylık bağlanacaktır. 
Bu durumda yirmi bin rakamına her yıl sekiz yüz kişi ilave olacak ve toplam bir yıllık mali 

külfet bir trilyonu geçecektir. 
Tüm bu durum, sandığı olumsuz yönde etkileyecek ve asıl hak sahiplerine görev vermekte zor

lanacaktır. 
Arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

15. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
4007 Sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1481) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20 Haziran 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-236/1394 S. yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 
17.6.1994 tarihinde kabul edilen 4007 sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun" incelenmiş ve aşağıda açıklanan nedenlerle Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; 
doğum yapan bir kadın memura mer'i mevzuata göre, doğum öncesi üç haftalık izin ile doğumdan 
itibaren verilen altı haftalık izne ilave olarak ayrıca altı ay müddetle izin verilmesi öngörülmekte, 
108 inci maddede yapılan değişiklikle, bu durumda olanlara istekleri üzerine, iki yıla kadar da ay
lıksız izin verilebileceği ve bu süreler için Emekli Sandığına yatırılacak kesenek ve karşılıkların 
kurumlan tarafından ödeneceği hüküm altına alınmaktadır. 

Söz konusu değişikliğe gerekçe olarak, Anayasanın "Ailenin Korunması"na ilişkin 41 inci 
maddesi hükmü ileri sürülmektedir. 

Anılan madde, bir bütünlük içersinde ele alınıp değerlendirildiğinde; Devletin ailenin korun
masına ilişkin görevlerinin yalnızca doğum yapan kadın ve çocuğu ile sınırlı olmayıp, aynı önem 
ve derecede aile planlamasını da kapsadığı görülecektir. 

Buna karşılık yapılan düzenleme, aile ve nüfus planlaması için bugüne kadar yapılan çalışma
ları olumsuz yönde etkileyecektir. 

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde, kadın memura doğum yaptığı tarihten itibaren altı 
hafta müddetle verilen izni müteakip, altı ay süre ile de günde birbuçuk saat süt izni verilmiş olma
sı, devletin, Anayasanın kendisine yüklediği vecibeyi yerine getirdiğini göstermektedir. 

Buna rağmen, getirilen yeni düzenleme ile, doğumdan itibaren verilmekte olan altı haftalık 
izin hitamında, altı ay süre ile ilave ücretli izin verilmesi, doğum yapan memur ile doğum yapma
yan memur arasında eşitsizlik yaratacak, ayrıca bundan sonra verilecek iki yıllık ücretsiz izin de, 
bu eşitsizliği büsbütün artıracaktır. 

Diğer taraftan, devlet, doğum yapması nedeni ile iki yıl aylıksız izin alan bir kadın memurun 
mesaisinden, kesintisiz üç yıla yakın bir süre istifade edemeyeceği gibi, memurun bilgi birikimi
nin, deneyim ve yeteneğinin azalmasına ve çalışma insicamının bozulmasına sebebiyet verilmiş 
olacaktır. 

Bugün için Emekli Sandığına çalışan bir memur, aylığının yüzde 15'i oranında kesenek yatır
makta, devlet de bu memur için yine aylığının yüzde 20'si oranında katkıda bulunmaktadır. 

Bu kanunla, çalışmayan bir memur için devlete yükletilen külfet memur aylığının yüzde 35'i 
oranındadır. Bu da, Anayasanın 10 uncu maddesi ile teminat altına alman "kanun önünde eşitlik il-
kesi"ne aykın olacağı gibi, aynı statüde görev yapan memurlar arasında huzursuzluklara sebebiyet 
verecektir. 
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Belirtilen süre zarfında bu göreve, kadronun dolu olması nedeni ile bir atama da yapılamaya
cağından, yaklaşık üç yıl müddetle göreve gelmeyen memurun yürütmekle yükümlü bulunduğu ka
mu hizmeti aksayacak ve "Devlet hizmetinin devamlılığı ilkesi" önemli ölçüde zedelenecektir. 

Diğer taraftan, 1992 istatistik rakamları dikkate alındığında; otuzbeş yaş altındaki kadın me
mur sayısının 250 000 kişi olduğu, bunlardan 150 000 memurenin ise, doğum yapabilecek durum
da bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Yaklaşık bir hesapla , 100 000 kadın memurun doğum yaptığı ve ortalama 4 500 000 TL. 
aylık aldığı varsayıldığında; bunlar için altı ayda ödenecek meblağın 2 trilyon 700 milyar TL. ola
cağı anlaşılacaktır. 

Doğum yapan 20 000 kadın memurun iki yıl süre ile ücretsiz izin alması halinde ise, Emekli 
Sandığına Devlet tarafından ödenecek emekli keseneği ve karşılığının 750 milyar 600 milyon TL. 
tutarında olduğu görülecektir. 

Arz olunur. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

16. - Moğolistan Parlamentosunun vaki davetine, TBMM'ni temsilen, TBMM Başkanvekili 
Kamer Genç Başkanlığında icabet edecek parlamento heyetine katılacak milletvekillerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/J484) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Moğolistan Parlamentosunun davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisine temsilen 
TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç Başkanlığında 5 kişilik bir Parlamento Heyetinin 7-14 
Temmuz 1994 tarihleri arasında bu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İliş
kilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca Genel Kurulu
nun 15 Haziran 1994 tarih ve 117 nci Birleşimde kabul edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 2 nci maddesi uyarınca Heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti grupla
rınca Bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Kamer Genç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Kamer Genç TBMM Başkanvekili 
Nurettin Tokdemir Hatay Milletvekili 
Rauf Ertekin Kütahya Milletvekili 

Fethullah Erbaş Van Milletvekili 
Necdet Yazıcı Zonguldak Milletvekili 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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17.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının vaki davetine, TBMM'ni temsilen 
TBMM Başkanvekili Kamer Genç Başkanlığında icabet edecek parlamento heyetine katılacak mil
letvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Mutlu Barış Harekâtının Yirminci Yıldönümü münasebe
tiyle, KKTC Cumhurbaşkanlığının vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsi
len TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç başkanlığında 10 kişilik bir Parlamento Heyetinin 18-
22 Temmuz 1994 tarihlerinde bu davete icabet etmesi, TBMM' nin Dış İlişkilerinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun 15 Haziran 1994 tarih 
ve 117 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 2 nci maddesi uyarınca Heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti grupla
rınca bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Kamer Genç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Kamer Genç 

Uğur Aksöz 
Ahmet Sanal 
Nevfel Şahin 
Asım Kaleli 
Hasan Afşar 
Ahmet Derin 
Cemal Alişan 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 

TBMM Başkanvekili 

Adana Milletvekili 
Adana Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
İçel Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Kütahya Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Van Milletvekili 
Van Milletvekili 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
18. - Basın yoluyla hakaret ve sövme suçlarını işledikleri iddia olunan İzmir Milletvekilleri 

Cengiz Bulut ve Timur Demir haklarında tanzim edilen soruşturma dosyasının iade edilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/1497) 

BAŞKAN- Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 4.5 1994 gün ve B.02.0.PPG.0.12.304/7277 sayılı yazımız. 
b) Adalet Bakanlığının 28.6.1994 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.5.1994/016701 sayılı 

yazısı. 
Basın yoluyla hakaret ve sövme suçlarını işledikleri iddia olunan; İzmir Milletvekilleri Cengiz 

Bulut ve Timur Demir haklarında tanzim edilen soruşturma dasyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği 
yapılmak üzere sunulmuştu. 

Bu defa 5680 sayılı Basın Yasasının 35/1-3 maddesinde düzenlenen hak düşüm süresinin dol
ması nedeniyle kovuşturma yapılamayacağından, müktezası tayin edilmek üzere İzmir Cumhuri-

- 31 -



T.B.M.M. B:124 14 .7 .1994 0 : 1 

yet Başsavcılığınca istenilen adı geçen milletvekillerine ait soruşturma dosyasının Adalet Bakanlı
ğına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN- Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komisyonda bulunan 
dosya geri verilmiştir. 

G) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMA VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partilerin ve liderlerinin 
mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önegresi (10/197) 

BAŞKAN-Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de 12 Eylül sonrası kurulmuş ve faaliyet gösteren siyasî partilerimiz ile siyasî parti

lerin sayın liderlerinin yurt içindeki veya dışındaki gelirleri ve mal varlıklarının kaynaklarının araş
tırılması ve bu konularda alınması gereken tedbirlerin ortaya konması için Anayasanın 98, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

Gerekçe : 
Siyasî partiler, Anayasamıza göre demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdir. Türk seçmenle

rin yeterli çoğunluğunun oyunu alarak iktidar olmak ve kendi görüşlerine göre ülkeyi idare etmek, 
her siyasî partinin hedefidir. 

Demokrasimizin sıhhati için siyasî partilerimizin çok açık, meşru, dürüst ölçülerde faaliyet 
göstermesi gerekmektedir. Siyasî partiler çalışmalarını sadece hukuken meşru göstermekle kalma
yıp, siyaseten ve ahlaken de her yaptıklarının meşruluğunu kamuoyuna göstermekle de görevlidir
ler. 

Bu durum, siyasî partilerimizin sayın genel başkanları, liderleri için de, en az siyasî partilerin 
hükmî şahsiyetleri kadar geçerlidir. 

Türkiye'de özellikle 12 Eylül sonrası yönetimler sırasında yaşanan ve kamu vicdanını rahat
sız eden, bazı siyasî parti lider ve yöneticilerinin de fütursuzca içinde bulundukları yanlışlar, rüş
vet, yolsuzluk ve çıkar ilişkileriyle Türk siyaseti kirletilmiş veya öyle gösterilmiştir. Bu olaylar, 
toplumda, siyasî partilerin ve özellikle çeşitli şekillerde iktidar gücünü elinde bulunduran siyasî 
parti yönetici ve liderlerinin, siyaseti ülkeye hizmet için değil kendilerine çıkar ve nüfus temin et
mek için yaptıkları gibi, hiçbir siyasî partimizin ve liderimizin hak etmediği yanlış kanaatlerin doğ
masına sebep olmuştur. Bu kanaatin doğmasına, maalesef, bazı çevrelerin maksatlı gayretleri ya
nında siyasî partilerimizin kendileri de katkıda bulunmuştur. 

Bugün; Türkiye'de siyasî parti liderlerinin kazanç, gelir ve mal varlıklarının neler olduğu, 
bunların kaynaklarının ne olduğu, ülke içinde ve dışında nasıl ve nerelerden gelir ve mal elde et
tikleri hususlarının açıklığa çıkarılarak, kamuoyumuzda, siyasî partilerimiz ve liderlerimiz için 
yanlış kanaatlerin doğmasının önüne geçilmesi zarurî hale gelmiştir. Bu konuda gerçeğin ortaya 
konması, parti liderlerimize, siyasî partilerimize ve demokrasimize duyulması gereken saygının ge
reği olarak şart olduğu kadar, kötü örnek varsa, tespitiyle; böyle birşey yoksa da, bu iddiaları orta-
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ya atan merkezlerin gizli-açık niyetlerinin kamuoyuna aksettirilmesi bakımından da önemlidir. 

Bunun için de, TBMM'miz, sadece bir parti veya bir sayın liderle sınırlı kalmadan, Türki
ye'de, 12 Eylül sonrasında faaliyet gösteren bütün siyasî partilerin ve liderlerinin gelirleri, mal var
lıkları, bunların kaynaklan, şahsî, siyasî, nüfuz ve çıkar ilişkisine dayanıp dayanmadığı hususları
nı kapsayacak şekilde bir Meclis araştırması açması gerekmektedir. 

TBMM'nce açılmasında fayda gördüğümüz Meclis araştırmasının; 

Siyasî partilerin ve liderlerinin yurt içi ve dışındaki gelir ve mal varlıklarını ve elde ediliş yol
larını, 

Parti liderleri ve siyasî partilerimizin meşru gelirleri ile mal varlıkları ve harcamaları arasında 
dengesizlik varsa bunun kaynağının ne olduğu, 

Gelirlerin ve mal varlığının elde edilişinde, siyasî parti olmanın gücünün, siyasî parti olarak 
elde edilmiş olan devlet ve iktidar gücünün, baskı, tehdit, teşvik aracı olarak kullanılıp kullanılma
dığı, . 

Siyasî parti gelirlerinin, şahsî ve siyasî çıkar ve nüfuz temini için yasa dışı kullanılıp kullanıl
madığı, 

Partilerin ve liderlerin gelir ve mal varlıklarının yolsuzluk, rüşvet ve çıkar ilişkisine dayanıp 
dayanmadığı, 

Hususlarının ortaya çıkarılması, alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlerin tespiti yanında, de
mokrasimize, siyasî partilerimize ve siyasî parti liderlerine güveni pekiştirecek çalışmaların neler 
olabileceği konularına da açıklık getirmesi gerekmektedir. 

İzah ettiğimiz gerekçelerle "siyasî parti liderinin ve siyasî partilerin gelirleri ve mal varlıkları 
ile bunların kaynağının" araştırılması için Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Rıza Miiftüoğlu 
Erzurum 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Servet Turgut 
Konya 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Oktay Öztürk 
Erzurum 

Musa Erarıcı 
Konya 

Osman Sevimli 
Karaman 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Koray Aydın 
Trabzon 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983 yılından sonra kurulmuş ve 
TBMM'de grup kurmuş tüm siyasî partilerin ve genel başkanları ile yakınlarının mal varlıklarının 
araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

BAŞKAN-Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokrasilerde, siyasî partiler, "siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları" olarak nitelendirilmiş 
ve bu ilke, Anayasanın 68 inci maddesinde de aynen yer almıştır. 

Toplumumuzda, haksız mal edinmelerin, özellikle siyasî partiler ile bunların yöneticilerinin 
mal varlıkları ve edinim yolları ile ilgili söylentilerin yoğun şekilde ve uzun süreden beri gündem
de olduğu gerçeği karşısında, Yüce Meclisimizin konunun üzerine gitmesi ve kamuoyundaki kuş
kuları giderici araştırmanın yapılması zorunlu hal almıştır. 

Demokratik hukuk devletinde; her şeyi açık ve saydam kılmak; oluşmuşsa yanlış izlenimleri 
ortadan kaldırmak; sistemde tıkanmış olan denetim yollarını açmak; aklanma ve arınma olanağını 
sağlamak gerekir. Bu, hem demokrasimize hem de ülkemize karşı yapılması zorunlu ve önemli bir 
ödevdir. 

Bu nedenlerle, 1983 yılından sonra kurulmuş ve TBMM'de grup kurmuş tüm siyasî parti ge
nel başkanlarının kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve kardeşlerine ait bulunan taşınmaz malları, 
para, hisse senetleri ve tahvilleri ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve 

. gelirleri ile diğer tüm mal varlıklarının kaynaklarını, borçlarını ve sebeplerini ve bu siyasî partile
rin bütün mal varlıkları ile taşınmazlarının iktisap şekilleri ve yurt içinde ve yurt dışında, gerek 
kendi partileri için gerekse sair amaçlarla topladıkları her türlü aynî ve nakdî yardımları araştırarak 
.açıklığa kavuşturulması için, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca "Meclis Araştırması" açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Tansu Çiller Turhan Tayan 
İstanbul Bursa 

Baki Tuğ 
Ankara 

Nihat Matkap 
. Hatay 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Nahit Menteşe 
Aydın 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi okuttuğum iki önerge bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca, daha ev
vel verilmiş ve gündemde yerini almış, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımızdan 
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Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının ve yine Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşlarımızdan 
Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının ve yine Refah Partisi milletvekili arkadaşlarımızdan Hasan 
Dikici ve 15 arkadaşının aynı mealde önergeleri var. Yalnız, bu önergeler arasında farklılıklar 
vardır. Bir kısmında, partilerin mal varlığı, gelirleri, gelir kaynaklan; bir kısmında ise yurt dışında
ki mal varlıklarının araştırılması istenmektedir. Bunların hepsi, her ne kadar bir araştırma gibi gö
rülüyor ise de, arasında fark vardır. Bundan dolayı, bu önergeler birleştirilerek görüşülmez; bu bir. 

İkinci husus ise şu: Daha evvel, Anavatan Partisinden Mahmut Orhon ve 12 arkadaşı bir araş
tırma önergesi vermiş, önerge okunmuş, bilgilerinize sunulmuş, gündemde yerini almış; sonra, 
Anavatan Partisine mensup 93 arkadaş, Meclisi, bu konuyu görüşmek için olağanüstü toplantıya 
çağırmıştır. Böyle olunca, Meclis Başkanı, Anayasanın 93 üncü maddesinin üçüncü paragrafına 
göre -üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine- Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştır; bu bir
leşim odur. Niye çağırmış?.. Demiş ki: "Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının vermiş olduğu Meclis 
araştırması önergesini -gündemde yerini aldığı için görüşelim." 

Burada benim aradığım, 90 imza, gerekçeli önerge, gün, saat ve toplantıyı gerektiren konu
nun şartlarının belirtilmiş olmasıdır; yani," davet buna göre yapılmıştır. Öyleyse, bu çağrı, Mahmut 
Orhon ve 12 arkadaşının istemi üzerine yapılmıştır. Onun için, bu birleşimde yalnızca bunu konu
şacağız. Sayın arkadaşlarımın, burada, önergeleri birleştirmek için söz talepleri ve önerileri var
dır... Lütfen... 

Hepinizin bildiği konuyu bir kere daha anlattığım için özür dilerim. 

Teşekkür ederim. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile yakınlarının yurt içi 

ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (101193) 

BAŞKAN- Şimdi, olağanüstü toplantı çağrı önergesinin konusu olan Meclis araştırması öner
gesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?... Burada. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: .. .-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Sayın Tansu Çiller'in politikaya girdiği günden beri kendisinin ve ailesinin mal var
lığı tartışılır hale gelmiştir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan olarak, devlet hizme
tinde bulunduğu dönem içerisinde, borsa, döviz, tahvil, hazine bonosu, emlakçilik, bankacılık gibi 
ekonomik harekette daima ön plana çıkmış ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. 

Sayın Başbakan ve eşinin mal varlıklarının özellikle ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ol
duğu dönemde artış gösterdiği, yurt içinde edinilen gayrimenkul kazanımlarının yanında, özellikle 
ABD'de 7 milyon dolarlık gayrimenkul sahibi olduğu, Sayın Özer Çiller'in ifadeleriyle de doğru
lanmış bulunmaktadır. 

Ancak, bu beyanlarda zaman zaman çelişkiler ortaya çıkmaktadır. 
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1 Öte yandan, Sayın Başbakan ve eşinin, kendi ülkesi dışında başka bir ülkede yatırım yapması 
da hayli düşündürücü ve üzücü olduğu gibi, yerli-yabancı yatırımcıya kötü bir örnek teşkil etmek
tedir. 

Bu nedenlerle, Sayın Başbakanın ve yakınlarının, gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışında
ki mal varlıklarının ve kaynaklarının araştırılarak açıklığa kavuşturulması maksadıyla, Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi, Meclis araştırması açılmasıyla ilgili önerge üzerin

de, Hükümete ve gruplara 20' şer dakika, birinci imza sahibine veya onun göstereceği kişiye de 10 
dakika söz vereceğim. 

Gruplar lütfen müracatlarını yapsınlar. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe, buyurun efendim.( DYP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET SEVEN ( Bilecik)- Başbakan nerede?! Onu bekliyorduk. Aracıya gerek yok. Şef
faflık bu mu?! 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisine mensup 13 sayın milletvekilinin, 20 Haziran 1994 tarihinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına, "Sayın Başbakanın ve yakınlarının gerek yurt içindeki ve gerekse 
yurt dışındaki mal varlıklarının ve kaynaklarının araştırılarak, açıklığa kavuşturulması..." adı altın
da verdikleri Meclis araştırması önergesi sebebiyle huzurlarınızı işgal etmekteyim. 

Bu vesileyle, hepinize gönülden saygılar sunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Meclis araştırması önergesi, 20. 6. 1994 tarihinde verilmiştir. Bu öner

ge, Meclisimizin, 23 Haziran 1994 tarihli 122 rici Birleşiminde okunmuş, Meclisimiz de 28 Hazi
ran 1994 tarihinde tatile girmiştir. 

Burada, üzerinde önemle durmak istediğimiz husus şudur: Önerge sahipleri ve ANAP'ın Sa
yın Genel Başkanı, önergenin verildiği tarihle, Meclisin tatile girdiği tarih arasında veya Meclisi
miz tatil kararı alırken, bu önergenin öncelikle ele alınması yönünde hiçbir girişimde bulunmamış
lar ve bu ihtiyacı duymamışlardır. Konu daha sonra, hiçbir makul gerekçesi de yokken ön plana çı
karılarak, 1 Temmuz 1994 tarihinde olağanüstü toplantı daveti yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, bu şekildeki bir olağanüstü toplantı, 
yasama tarihimizde ilk defa gündeme gelmektedir. Anayasanın 98 inci maddesi, Meclis araştırma
sını, belli bir konuda bilgi edinmek ve yapılan inceleme olarak tarif etmiştir. Konuya bu yönüyle 
baktığımızda, önerge, Anayasanın bu maddesiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır; çünkü, önerge
nin ve önerge etrafında sergilenen tutumun asıl amacı, 98 inci maddenin öngördüğü objektif bir in
celemeyi göndeme getirmek değil; aksine, istifham yaratacak birtakım sualler ortaya atarak, delil
siz, mesnetsiz ve tamamıyla kişisel suçlamalar yapmak suretiyle, varılan başarı noktalarını gölge
lemek, İstanbul'una büyük ilçesinde yenilenmekte olan belediye seçimleri için konu ve gündem 
yaratmak ve İktidarı zaafa ve imkân bulunursa tahribata uğratma gayretlerini devam ettirmektir. 
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MEHMET SEVEN (Bilecik)- Yani, Amerika'da mülkü yok mu?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Biraz sabırlı olursanız hepsinin cevabı 
verilecektir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Kim cevap verecek Sayın Bakan?.. 

BAŞKAN- Lütfen... 

Sayın Bakan, devam ediniz. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE(Devamla)- Yalnız, İçtüzüğü tetkik ederseniz, Hü
kümet adına herhangi bir bakanın konuşma hakkı olduğunu ve geçmiş uygulamaların da böyle ol
duğunu göreceksiniz. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Muhakkak var da, biz Tansu Hanım için söylüyoruz. 

BAŞKAN- Devam edin efendim 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE(Devamla)- Nitekim, son yerel seçim kampanyasın
da dile getirilen hususlar, bu tespitlerimizin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Birçok yerdeki kam
panyalar, Sayın Başbakanın onur ve haysiyeti üzerine bina edilerek yürütülmüş, önergeye konu id
dialar tam bir seçim malzemesi haline getirilmiştir. 

Umuyoruz ki, Parlamentonun değerli mensupları, her türlü siyasî mülahazanın ötesinde bu si
yasî oyunu göreceklerdir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Amerika'da seçim yok Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Değerli arkadalarım, olağanüstü top

lantının niteliği üzerinde biraz daha durmak istiyorum. 
Anayasanın 98 inci maddesi, yukarıda da söylediğim gibi, Meclis araştırmasını, Türkiye Bü

yük Millet Meclisince bilgi edinmek amacıyla belli bir konunun incelenmesi olarak tarif etmekte
dir. Önergede sözü edilen konular ise, mal bildirimiyle ilgili kanun kapsamındadır. Bu kanuna gö
re, mal bildiriminin gizliği esas olup, bildirimlerin içeriği hakkında yetkili merciler dışında hiçbir 
şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Bravo(!) 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Biraz sabırlı olun lütfen. 

3628 sayılı Kanunun 9 ve 20 nci maddeleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Sayın Başbakanın, tüm mal varlığını, sadece bugünkü durumuyla değil, geçmişe dönük olarak 

ve son yirmi yılı kapsayacak şekilde tek tek kamuoyuna açıklaması ve belgeleri ortaya koyması, si
yasî hayatımıza getirdiği samimiyet ve saydamlığın en somut örneğini oluşturmaktadır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Nerede o belgeler, bizim elimize geçmedi. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)-Biraz dinleyin, lütfen... 

Geçmişe dönük ve kapsamlı bir açıklamanın bu şekilde yapılmış olması, siyasî dürüstlüğün bir 
ifadesi olup, takdire şayan bir davranış olarak siyasî tarihimizdeki yerini alacaktır. Bunun, tüm di
ğer siyasîlerimize de örnek olmasını diliyoruz. Böylece, Sayın Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başba
kanı olma yanında, bu açıkyürekli davranışıyla da, umuyoruz ki, birçoklarına emsal oluşturacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, toplumumuzun her kesimine açıklık, saydamlık ve dürüstlüğü getirmek, 
Hükümet olarak, İktidar olarak temel inancımızdır. Bu tavrı Sayın Başbakan sergilemiştir. Şimdi, 
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önerge sahipleri ve onların sayın liderlerine buradan seslenmek istiyorum: Siz de Sayın Başbakan 
gibi örnek bir davranışta bulunun, kendinizin ve yakınlarınızın mal ve servethareketlerini, en azın
dan siyasete atıldığınız tarihten bu yana tam bir açıkyüreklilikle kamuoyuna açıklayınız. Hiç değil
se, koalisyon ortaklarınca, her türlü siyasî çıkar hesaplarının dışında hazırlanan; 1983 sonrasında 
kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurmuş bulunan tüm partilerimizin genel baş
kanları, yakınları ve parti tüzelkişiliklerinin mal varlıklarının araştırılmasını öngören, biraz sonra 
yüksek huzurlarınıza takdim edilecek olan ve biraz önce de sunulmuş bulunan önergeye destek ver
mekten kaçınmayınız. Böylece, konuyu kişiselleştirmeden ve insanların onur ve haysiyetiyle oyna
madan, Anayasanın öngördüğü objektif araştırma imkânını hep birlikte sağlamış olalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisinin araştırma önergesine kısaca bir göz 
atmak gerekirse: 

Önergede, "Başbakan, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan olarak, devlet hizme
tinde bulunduğu dönem içerisinde, borsa, döviz, tahvil, hazine bonosu, emlakçilik ve bankacılık gi
bi ekonomik harekette daima ön plana çıkmış ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştır" denil
mektedir. Oysa, Sayın Başbakan, şimdiye kadar ve bugün yaptığı açıklamalarda açıkça belirttiği 
üzere, kendi özel emlakini değerlendirmenin dışında, devlet hizmetinde ve siyasette bulunduğu dö
nem içerisinde hiçbir ekonomik faaliyette bulunmamıştır. Eşi ise, Sayın Başbakan politikaya atıl
dıktan ve özellikle Başbakan olduktan sonra, hiçbir yasal ve moral zorunluluk olmadığı halde, bir 
ilke kararıyla, Türkiye'deki işlerini tasfiyeye yönelmiş; bu arada, kamu ve özel bankalardaki tüm 
ilişkilerini sona erdirmiştir. 

Sayın Başbakanın döviz, hisse senedi, tahvil gibi işlemlerde ön plana çıktığını iddia eden ar
kadaşlarımızın, Başbakanın, hangi döviz piyasasında, hangi borsa işlemlerinde, hangi tahvil alım-
satımlarında ön plana çıktığını somut olarak ortaya koymaları gerekirdi. Çünkü, hukukta genel ve 
temel kuraldır, iddia sahipleri, iddialarını ispata mecburdurlar. Sadece istifham yaratmak amacıyla 
ortaya atılan iddiaların, hukuk ve siyasî ahlak açısından savunulması mümkün değildir. 

Alınan ekonomik önlemler sebebiyle menfaatları zedelenen bazı çıkar çevrelerinin ve onların 
sözcülüğünü yapan bazı kişilerin ortaya attıkları delilsiz ve mesnetsiz iddiaların önerge konusu ya
pılması, kolay anlaşılabilir bir tutum değildir. Gerçi, Sayın Başbakanın -önerge sahiplerinin ifade
siyle söylersek- ön planda olduğu birçok konu mevcuttur. Koalisyon Hükümetinin, öncelikle terör 
konusunda kat ettiği mesafe ortadadır. Alınması gerçekten cesaret isteyen 5 Nisan Kararlarının 
olumlu sonuçlan daha dün açıklanmış bulunmaktadır... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Sayın Bakan, bunun 5 Nisan ile ne alakası var?.. 

DEVLET BAKANI BEKÎR SAMİ DAÇE (Devamla)- Bu sonuçlara göre, ilk defa bu dönem-. 
de kamu açıklarının hızla aşağıya çekilmesi mümkün olmuş, bütçe fazla vermeye başlamış, Hazi
ne nakit açığı, beklenen seviyenin altında kalmıştır. 

Malî piyasalardaki istikrarsızlık sebebiyle sistem dışına çıkan tasarruflar tekrar malî sisteme 
döndürülmüş, faiz oranları, enflasyönist bekleyişlerin kırılmasıyla hızlı bir düşme eğilimine gir
miş... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Konuşmak zorunda değilsin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- ...döviz piyasalarında istikrar sağlan
mıştır. 

Aylık fiyat artışları, yıllardan beri ilk defa yüzde 1' lerin altına düşmüştür. 
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Sayın Başbakanın öne çıktığı konuları, şayet muhalefet mensuplarımız araştırıyorlarsa; onlar, 
işte bunlardır. 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel)- Biraz da yaş sebze ve meyveden bahsetin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, yine bu önerge

de, Sayın Başbakanın ve eşinin mal varlıklarının, öncelikle ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ol
duğu dönemde artış gösterdiği ifade edilmektedir. 

Önerge sahiplerinin böyle bir yargıya nasıl ulaştıklarını anlamak son derece güçtür. Bu iddi
aların somut delillerinin, bu kürsüden ortaya konulacağını sanıyoruz. Ne var ki, önergedeki mücer
ret iddiaların tekrarından başka bir şey göreceğimizden de emin değiliz. Elbette ki, milletimiz, bu 
durumu açıklıkla değerlendirme imkânını bulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, önergede, Sayın Başbakanın ve eşinin, kendi ülkesi dışında, başkabir 
ülkede yatırım yapmasının hayli düşündürücü ve üzücü olduğu belirtilmektedir. 

Arkadaşlarımızın her türlü üzüntülerini paylaşmayı, kişisel ye 50 nci Cumhuriyet Hükümeti 
olarak bir görev sayarız. Ne var ki, eskiden kalmış, bilinen dar kalıplara fazlaca kapılmış olmaktan 
öte bir anlam ve değer taşımayan buradaki üzüntülerini paylaşamayacağımızı ifade etmek zorun
dayım. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Destekliyor musunuz Sayın Bakanım? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Bugün, Türkiye, müteşebbislerini, sa

dece ülkede değil, yurt dışında da yatırım yapmaya çağıran, teşvik eden, bunun için de imkân ve 
kaynak sağlamaya çalışan ve bu konuda ciddî sonuçlar elde edebilen bir ülkedir. Eğer, lütfedip -bi
raz sonra huzurunuza gelecek olan- Koalisyon kanatlarının müşterek önergesini kabul buyurursa
nız, bunun gerekleri yerine getirildiğinde, olağanüstü daveti yapan partinin ve diğer partilerimizin 
bazı üst düzey yöneticilerinin yakınlarının da yurt dışında yatırımlarının bulunduğu görülebilecek
tir. Biz, bunu yadırgamıyoruz; yeter ki kaynağında meşruluk bulunsun. 

Bugün, dünyada bir bütünleşme süreci yaşanmaktadır. Türkiye de, bu sürece ayak uydurmak, 
bu sürecin dışında kalmamak çabası içerisindedir. Bu bütünleşmenin, sadece ülkemize yabancı ser
maye girişiyle gerçekleşemeyeceğini, Türk girişimcilerinin de yurt dışına sermaye aktararak, ora
larda yatırım yapmak durumunda olduklarını görmezlikten .gelemeyiz... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Kimscinanmıyor, konuşmayın Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- İnananlar bulunacaktır; umuyorum ki, 

neticede herkes vicdanına göre bir karar verecektir. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Siz inanıyor musunuz efendim? 
DEVLET.BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- İnanmasam, burada olmazdım. 
Yurt dışında yapılan yatırımlar, netice itibariyle, bu ülkenin yatırımlarıdır. Müteşebbislerimi

zin yurt dışında elde ettikleri her tapu, Türkiye'nin mülküdür. Bu yatırımlar, sadece müteşebbisle
rimizin değil, ülkemizin de oralardaki varlığını ve gücünü temsil etmektedir. Dolayısıyla, bu dav
ranışta -önerge sahiplerinin duyduklarını ifade ettikleri şekilde- üzücü ve düşündürücü bir yön gör
menin nedenini anlamak mümkün değildir. 

Bir işadamı olan ve yurt dışı ticarî ilişkilerini, faaliyetlerini tatil etmiş bulunan Sayın Özer Çil-
ler'in de, riskini göze aldığı her konuda yurt dışında yatırım yapmasında yadırganacak bir cihet gö
remiyoruz. 
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Bu vesileyle, "Sayın Başbakan, gurbetçilerin, marklarını Türkiye'ye göndermelerini istiyor; 
ama kendisi Amerika Birleşik Devletlerinden mal alıyor" şeklindeki spekülasyonlara da değinmek 
istiyorum. 

Sayın Başbakan, yurt dışında çalışan işçilerimizin, bulundukları ülke ekonomilerinde söz sa- • 
hibi olacak şekilde yatırım yapmalarına ve iş kurmalarına -yukarıdan beri açıkladığım anlayışımı
za uygun olarak- devamlı surette teşvik ve destek vermektedir. Burada, Başbakanımızın istediği 
şey, yabancı bankalarda atıl olarak duran kaynakların Türkiye'ye aktarılmasıdır. Böylece, bu kay
nakların Türk ekonomisinde kullanılması mümkün olabilecektir. Bu duyarlılığı, önerge sahiplerin
den de beklemenin, ülke ekonomisi bakımından, hakkımız olduğunu düşünüyorum. 

Önergede yer alan, Sayın Başbakanın ve hissedarı bulunduğu şirketin yurt dışında iktisap et
tiği gayrimenkullerle ilgili mesnetsiz iddialar konusunda, Sayın Başbakanın yaptığı basın açıkla
masında, en ince teferruatına kadar bilgi verilmiştir. Bu metni, ilgilenenlerin de incelemesini sağ
lamak amacıyla, Sayın Meclis Başkanına şimdi sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın mal varlığını gizlediği yönünde -saadet zincirleri bo
zulan bazı çevrelerce- maksatlı bir kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır. Oysa, Sayın Başbakan, mal 
bildiriminde bulunulması hakkında kanun hükümlerine göre, milletvekili seçilmesi dolayısıyla ilk 
beyannameyi vermiş, daha sonra Devlet Bakanlığı görevi başladığında (31.12.1991 tarihinde) ikin
ci beyannameyi ve Başbakanlık görevine başladıktan sonra da (30.9.1993 tarihinde) üçüncü beyan
nameyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş, kanunun öngördüğü mükellefiyetleri 
yerine getirmiştir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Amerika'da vergi vermiş mi? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE(Devamla) - Bunlarında ötesinde, DYP Genel Baş

kanlığına adaylığı sırasında, 8 Haziran 1993 tarihinde mal varlığı hakkında kamuoyuna açıklama
da bulunmuş ve basında çıkan bazı yazılar üzerine, yazı sahiplerine gerekli açıklamalar tüm dokü-
manlarıyla yapılmış, bazı sayın milletvekillerinin yazılı soru önergelerine cevaben gerekli açıkla
malarda bulunulmuştur. Böylece, konu, Mal Bildirimi Hakkında Kanunun "beyannamenin gizlili
ği" prensibine rağmen, en geniş şekilde kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, son dönemlerde hiçbir siyaset ada
mının mal varlığı, bu şekilde, kalem kalem, kamuoyunun denetimine sunulmamıştır. Sayın Başba
kan bu tutumuyla, kamuoyunun en geniş bilgi ve denetimine imkân ve fırsat vermiş, hiçbir şeyi giz-
lememiştir. 

Bütün bunlara rağmen, konunun dönüp dolaşıp birtakım siyasî oyunlara malzeme yapılmasın
da haklı bir yön görmek mümkün değildir. Tüm bu açıklamalara rağmen, Sayın Başbakanın mal 
varlığı üzerinde kamuoyunda maksatlı bazı tereddütler oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. 

Bu çabaların kaynağını, daha ziyade,Sayın Başbakanın bir kısım hisselerine sahip olduğu bir 
şirketin, şirket tüzelkişiliği olarak sahibi bulunduğu mal varlığı oluşturmaktadır. 

Mevzuatımıza göre, miktarı ne olursa olsun, hissedarı olunan bir şirketin mal varlığının ancak 
bu tüzelkişiliğin yetkili organlarınca beyan edilebileceğini, herkesin ve sizlerin de bilmesi gerekir. 
Dolayısıyla, bu şirketin ABD'deki mal ve ticarî ilişkilerini Sayın Başbakanın şahsına bağlamak, 
hukuken büyük bir yanlışlığın içine kasten düşmek demektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu açıklamalar, bugüne kadar Sayın Başbakanın mal 
varlığını kamuoyundan asla gizlemediğini, aksine, gereğinden çok fazla açıklama yaptığını açıkça 
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ortaya koymaktadır. Kanunun öngördüğü beyannameler, usullerine uygun olarak, zamanında veril
miş, her şey, şehirde oturandan, ülkenin en büyük... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim... Konuşmanızı kaç dakikada tamamla
yabilirsiniz? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Size 5 dakika daha süre veriyorum. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)- Çünkü, Hükümetimizin en mümeyyiz 

vasfı, açıklık ve saydamlığı temel alması, samimiyet ve dürüstlük içinde kamuoyunu her konuda 
bilgilendirmesidir. Bu anlayış, bu vesileyle de sürdürülmüştür. 

Sayın Başbakanın kamuoyuna sunduğu belgeler karşısında mesnetsiz kaldığı bir defa daha gö
rülen kişisel iddiaları bir Meclis araştırmasına konu yapmak siyasî çıkar hesabına dayalı spekülas
yonları devam ettirmekten başka hiçbir yarar sağlamayacağından, bu önergeye katılmıyoruz. An
cak, yukarıdan beri belirttiğimiz anlayış çerçevesinde, Meclis araştırmasının kişisellikten ve siyasî 
çıkar hesaplarından arındırılarak, kamuoyunun beklentilerine cevap verecek şekilde, 1983'ten beri 
kurulmuş partilerin genel başkanlarım, yakınlarını ve bu partilerin tüzelkişiliklerini kapsayacak bir 
genişliğe ve objektifliğe kavuşturulmasının gerekliliğine inanmaktayız. 

Bu inançla, bugün burada vereceğiniz kararın, kamu vicdanına da uygun olacağını arz ederek 
ve Sayın Başbakanın deyimiyle "hodri meydan" diyerek, hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Çok doyurucu oldu Sayın Bakan!.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Siz inanmıyorsunuz ama inananlar çıka
cak; herkes vicdan ölçüsüne göre burada oy verecektir. Sizlere de tavsiyem, vereceğiniz oy, akşam 
başınızı yastığınıza koyduğunuzda, vicdanlarınızı rahatsız etmesin. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, lütfen... 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Orhon konuşacak. 

Sayın Orhon, siz önerge sahibi olarak da konuşacak mısınız? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hem ANAP Grubu adına, hem de önerge sahibi olarak 
konuşacak. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)- Evet efendim. 

BAŞKAN- O zaman, son konuşmayı siz yapın; yoksa, konuşmanızı bölmek zorunda kalaca
ğım. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)- Fark etmez. 

BAŞKAN- Diğer parti gruplarından söz talebi var mı? 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Hasan Dikici. 

Buyurun Sayın Dikici. 

RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakanın servetinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışıldı
ğı bu araştırma önergesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım-adı-
na, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Grubumuzun da aynı konuda bir araştırma önergesi vardı. Bugün, bazı basın organlarında bu 
önergemizin geri çekildiği iddiası yer almıştır; bu doğru değildir; bizim önergemizin Anavatan Par
tisinin önergesiyle birleştirilmesi hususundaki isteğimizden vazgeçilmiştir. 

BAŞKAN- Efendim, ben, gündemin 152 nci sırasında olduğunu söyledim. 
Buyurun. 

HASAN DİKİCİ (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de bir açıklama getirmek 
istemiştim. 

Cenab-ı Hakkın bütün insanlara eşit olarak verdiği temel insan haklarının sayısı beştir ve bu 
haklar herkes için geçerlidir. Bunların en önemlisi de mülkiyet hakkıdır, mal güvenliğidir. Her in
sanın meşru yoldan mülk edinmesi gayet tabiîdir. Başbakan Sayın Tansu Çiller'in de mülk edin
mesi ile mal güvenliğinin olması gayet tabiîdir. Bizim üzerinde durmak istediğimiz husus, Sayın 
Çiller'in serveti değil, son iki yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletlerinde almış olduğu gayrimen-
kullerin nasıl ve hangi yollardan alındığı ile, bu malların, ek mal bildirimiyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına bildirilip bildirilmediği hususudur. 

Bu araştırma önergesinin muhatabı, bizzat Sayın Başbakanın kendisidir. Öyleyse, bu iddiala
ra da Sayın Başbakanın bizzat kendisinin cevap vermesi lazımdır. Muhtemeldir ki, Sayın Çiller'in 
yerine bir milletvekili arkadaşımız çıkacak, alıştığımız basmakalıp tabirlerle, bu önergenin incelen
meden, haksız olarak verildiğini ileri sürecektir. 

Sayın Başbakan, basın toplantısında ve kendi Grubunda servetini açıklamaya çalışmaktadır. 
Oysa, hesap verme yeri, ne basın toplantılarıdır ne kendi Grubudur ne de Türkiye Elektrik Kuru
mu toplantı salonudur; hesap verme yeri, Türkiye Büyük Millet Meclisidir, burasıdır. (RP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başbakanın kendisi, yakınları, çevresi ve milletimiz huzursuzdur. Bu huzursuzluğun or
tadan kaldırılması için, araştırma önergesinin Yüce Meclis tarafından kabul edilmesi şarttır. Baş
bakan hakkında ileri sürülen iddiaların doğru olup olmadığı, önergenin Yüce Meclis tarafından red-
dedilmesiyle değil, önergenin Yüce Meclis tarafından kabul edilerek bir komisyonun kurulması ve 
bu komisyonun titiz bir çalışma yapması sonunda ortaya çıkacaktır. Bu önergenin kabul edilmesi 
halinde, siyasî partilerin ve yöneticilerinin mal varlıkları da ileride konuşulabilir. 

Bu önergeyi halk da destekliyor. Halk, Başbakanın mal varlığının araştırılmasını istiyor. İşte, 
size, bir kamuoyu yoklamasının neticelerini arz ediyorum: 

2 720 kişiye soruluyor. Bunlardan, Çiller'in yurt dışındaki mal varlığının araştırılması için 
Meclis araştırması açılması taraftarı olanların oranı yüzde 93; "açılmasın" diyenler ise, yüzde 1,5 
gibi bir orana sahip. Diğer yandan, Başbakan Çiller'in yurt dışındaki mal varlığını onaylayanların 
oranı, sadece binde 5; buna karşılık, onaylamayanların oranı ise, yüzde 95 gibi büyük bir orandır; 
"farketmez" diyenlerin oranı ise yüzde 1,5'tur.. 

Kamuoyu araştırmasını yapan öğretim görevlisinin vatandaşlara sunduğu diğer üç soru ve 
bunlara verilen ceyaplar da şöyle: 

"Soru: Bir Başbakanın yurt dışında yatırım yapması, ülkesi açısından sakıncalı mıdır? 
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Cevap: Sakıncalıdır (yüzde 96), sakıncasızdır (binde 5), fark etmez (yüzde 3,5) 

Soru: Bir Başbakanın yurt dışında yatırım yaptığı açığa çıksa ne olur? 

Cevap: İstifa ederdi (yüzde 99), bir şey olmazdı (binde 5), bilmiyorum (binde 5) 

Soru: Bir Başbakanın ikinci bir vatanı olabilir mi? 

Cevap: Olmaz (yüzde 98), bilmiyorum (yüzde 1), politik çıkarlar amacıyla belki söylenebilir 
(yüzde 1)" 

Sayın Çiller hakkında verilen araştırma önergesinin haklı nedenleri vardır. Çünkü, Sayın Baş
bakan, DYP Genel Başkanı adayı olduktan sonra kamuoyuna yaptığı mal beyanında, araştırma 
önergesine konu olan Amerika Birleşik Devletlerindeki 2 tane evi hariç, son iki yılda almış oldu
ğu gayri menkullerini göstermemiştir. 

Bazı çevrelerce, genel başkanların mal varlıklarının araştırılmasının istenmesi ise, araştırma 
önergesinin sulandırılması ve önergenin gayesinden saptırılması hadisesidir. 

Bilindiği üzere, 1980'li yılların başında, önüne gelen, banker olmuştu. Bunlar, ayda yüzde 
12'lere varan faizle halkın paralarını topladılar ve tam bugünlerde kurulan İstanbul Bankası ile Hi-
sarbank, bu bankerlerle işbirliğine girerek büyük miktarda para topladılar. İstanbul Bankasının sa
hibi Mete Hasoğlu, Genel Müdürü ve murahhas üyesi Özer Uçuran Çiller'di. Özer Çiller, İstanbul 
Bankasına ait paraların büyük bir kısmını, Çiller ailesinin ortak olduğu şirketlere, usulsüz ve ka
nunsuz olarak aktarmıştır. 

Bu şirketlerden biri ve Çiller ailesinin Amerika Birleşik Devletlerindeki gayrimenkullcrinin 
sahibi olduğu bizzat kendilerince açıklanan MARSAN Holdingtir. MARSAN Holdingin sermaye
sinin yüzde 79,7'si Sayın Tansu Çiller'e, yüzde 10'u ise İsmet Uçuran'a aittir. '' 

Kredi açılan diğer bir şirket ise, MARHAS'tır. Bu şirketin yüzde 48,9'u MARSAN (yani Çil
ler ailesine), yüzde 51'i de Has AŞ'ye aittir. 

Özer Çillcr'in kredi verdiği bir başka şirket, MARMİN'dir. MARMİN'de, MARSAN'm (ya
ni Çiller'in) payı yüzde 18'dir. 

Özer Çiller'in kredi açtığı bir diğer şirket de, BMT'dir. BMT'de MARSAN'm payı yüzde 
35'tir. 

Özer Bey tarafından kredi açılan şirketlerin birinci ortağı Çiller ailesi, ikinci ortağı ise, patro
nu olan Has ailesidir. Çiller ve Has aileleri, çıkar ilişkisiyle birbirine çok bağlıdırlar. Bu çıkar iliş
kisi sonucunda, İstanbul Bankasının toplamış olduğu mevduatı, kendi şirketler grubuna aktarmış
tır. Sonuçta ise, banka kaynakları kurumuş, 1983/7242 sayılı Kararnameyle, İstanbul Bankası, Zi
raat Bankasına devredilmiştir. 

Ziraat Bankası müfettişlerinin 18 Mayıs 1984 tarihli raporuna göre, kanunsuz ve usulsüz olarak 
verilen bütün bu krediler, Sayın Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller tarafından verilmiştir. Müfettişler, 
söz konusu soruşturmayı, sadece İstanbul Bankasının Şişli Şubesinde yapmışlardır. Acaba, banka
nın öbür şubelerinden de, günümüzün kıymetiyle yüzmilyarlarca liralık krediler, usulsüz ve kanun
suz olarak kimlere verilmiştir? 

Ziraat Bankasının 18 Mayıs 1984 tarihli raporuna göre, Mete Hasoğlu, Özer Uçuran Çiller, 
Duygun Yersuyat, İbrahim Topuz hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankalar Kânunu, Türk Ticaret 
Kanunu ve Borçlar Kanununa göre soruşturma açılması istendiği halde, soruşturma bir türlü açıl
mamıştır. 
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Çiller çiftinin zenginlik kaynağı, İstanbul Bankasında Usulsüz ve kanunsuz olarak kullanılan 
krediler mi? İstanbul Bankasıyla ilgili ve bu konuda hazırlanmış başka raporlar var mıdır? Hasoğ-
lu ve Çiller ailelerine verilen bu krediler geri dönmediğine göre akıbeti ne oldu? Çiller ailesi, bu 
paraları bugüne kadar ödemediğine göre, ne zaman ödeyecektir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin burasında, Başbakan Sayın Çiller'in 10 Hazi
ran 1993 tarihinde kamuya açıkladığı mal bildirimi üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın Başbakan bugün yaptığı basın toplantısında, "mal varlığım, siyasete girmeden önce de 
biliniyordu" diyor. Bilinen, Türkiye'deki ve Amerika Birleşik Devletlerindeki mal varlığıdır. Baş
bakan, bugünkü basın toplantısında, yine, "mallarını mal bildiriminde neden göstermedin?" soru
suna verdiği cevapta inandırıcı olamamıştır. 

Sayın Başbakanın, daha önce, Doğru Yol Partisi Genel Başkan adayı olduktan sonra kamu
oyuna yapmış olduğu mal bildirimi listesini arz ediyorum: 

•Yeniköyde yalı (50 milyar lira), • > 
Kilyos Uskumruköy'de 16 daireli apartman, 
Kısırkaya - Sarıyer arasında 90 dönüm arsa (90 milyar), 

Kilyos - Sarıyer arasında 28 dönüm arsa (29 milyar), 

Amerika'da bir ev, 200 metrekare (3 milyar lira)... Esas bu konu üzerinde durmak istiyorum. 
Mal bildiriminde, Amerika'da sadece 2 tane evden bahsetmişti! Biraz sonra da, Amerika'da iki se
ne içerisinde alman mallar üzerinde duracağım... 

Amerika'da apartman dairesi, 110 metrekare (1 milyar lira), 

Kilyos Uskummköy'de arsa karşılığı 30 villa (90 milyar lira), inşaatı devam ediyor. 

Bodrum Yeşilyurtlular Kooperatifi hissesi (1 adet), 

Bilkent'te dubleks daire (4 milyar lira), 

Bizim Vadi Kooperatifinde bir hisse (500 milyon lira), 

18 inci Dönem Milletvekilleri Kooperatifinde ev (750 milyon lira), 

Milas'ta 13 dönümlük bahçenin dörtte bir hissesi (2 milyar lira), 

MARSAN ortaklık payı (1 milyar 100 milyon lira), 

MARSO Gıda AŞ ortaklık payı (700 milyon lira), 

MARKİM Kimya AŞ'de hisse (100 milyon lira), 

Yeşilyurt Turizm AŞ'de hisse (80 milyon lira) 
Sayın Tansu Çiller bugün yine basın toplantısında şöyle diyordu: "Şirketin ortağı iseniz, mal 

bildiriminde bunları gösteremezsiniz." Oysa, daha önceki mal bildiriminde, MARSAN, MARSO, 
MARKİM, Yeşilyurt Turizm AŞ'lere ait hisseler gösterilmiştir. Acaba, Amerika'daki gayrimen-
kuller neden gösterilmemiştir? 

Sayın Başbakan bugün yine TEK toplantı salonunda millete bir hesap verdi. Çiller, "1973 yı
lında 450 bin lira babamdan kaldı" diyordu. Bu, 15 bin dolar eder. Doların yıllık faizi yüzde 5. Bu 
para hiç yenmese, bileşik faiziyle beraber 85 bin dolar eder; bu da, bugünkü parayla 3 milyara ya
kın bir tutar gösterir. (DYP sıralarından "hesap bilmiyorsun" sesleri) 

Hesabı ben yaptım, bir de siz yapın lütfen; Sayın Başbakan da bir daha yapsın... 
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Bunun 600 milyar TL değerinde olduğunu söyledi Sayın Başbakan; oysa, toplam 3 milyar li
ra tutar. 

Sayın Çiller, bir taraftan uzun ve çok zengin bir mal beyanında bulunurken, diğer yandan da, 
eşiyle Amerika Birleşik Devletlerine tahsil için giderken ceplerinde sadece 200 doların olduğunu 
söylemiştir. Amerika Birleşik Devletlerindeki yoksulluk günlerini anlatırken, "bir odada sefalet 
içinde yaşıyorduk, dışarıdan kola içecek paramız bile yoktu" diyordu! 

Başbakanın mal beyanı incelendiği zaman, son iki yılda Amerika Birleşik Devletlerinde almış 
olduğu ve toplam değeri 7 milyon 300 bin dolar olan gaynmenkullerden hiç söz etmediğini gör
mekteyiz. Bunlar: 

1. Süper alışveriş merkezi. Evet, bir gazetemizde bunlar uzun uzun yer aldı. Bugünkü piyasa 
değeri 3-4 milyon dolar olan alışveriş merkezinde 30 dükkân yer almaktadır. 31 Aralık 1992 tari
hinde Bilgen Duruman'la ortak alınan merkez, daha sonra Özer Çiller'e geçmiştir. İşlek bir trafi
ği olan yol üzerindeki merkez, tüm ticarî merkezleri birbirine bağlamaktadır ve büyük bir gelir ge
tirmektedir. 

2. Alışveriş merkezinin hemen yanındaki 24 bin metrekarelik boş araziyi, Çiller, 1992 yılında 
Devlet Bakanıyken satın almıştır. 

3. Muhteşem villanın tapu kaydı, karı-koca Çiller'e aittir ve 19 Mart 1993 tarihinde satın alın
mıştır. Bu tarihte Çiller, Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Ba
kanıydı ve villanın bugünkü değeri 300 bin dolar tutmaktadır. 

4. 120 odalı otel, 5 Ağustos 1992'de alındı. 25 bin metrekarelik bir arazi üzerinde kurulan otel, 
7 500 metrekarelik kapalı alana sahiptir. Otelin bugünkü değeri 2 milyon dolar civarındadır. Ote
li, RAMADA zinciri işletmektedir ve işleten işadamı ise Yunan asıllı bir Amerikan vatandaşıdır. 
Tansu Çiller, 1993 yılı ortalarında Başbakan olduktan sonra, otel, Özer Çiller'in üzerine geçmiştir. 

5. 18 daireli apartman; 4 bin metrekarelik arsa içinde ve 2 bin metrekare kapalı alana sahiptin 
Bugünkü piyasa değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan binanın yıllık kira geliri 130 bin dolardır. 
Apartman, 22 Ekim 1992 tarihinde alınmıştır. 

Başbakan Çiller, İSKİ skandalinin ortaya çıktığı günlerde, 25 Ağustos 1993 tarihinde, tüm TV 
kanallarına şöyle diyordu: "Mal bindirimine ilişkin yasal düzenleme mutlaka değişmelidir, daha 
fazla şeffaflık sağlanmalıdır. Mal beyanı, statik bir beyan olmaktan çıkarılmalı ve mal varlığında
ki değişikliklerin etkin denetimi gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla tüm mal bildirimleri bilgisayara 
yüklenecek ve denetlenecektir." 

Sayın Tansu Çiller yine, "Türk halkının çok büyük çoğunluğu, temiz kalmış, ülkesini seven 
insanlardır. Buna karşılık, Türkiye'de köşe dönmenin marifet sayıldığı ve meziyet sayıldığı bir or
tamın varlığı da su götürmez bir gerçektir" diyordu. 

Sayın Başbakanın bu beyanları ışığında, Amerika Birleşik Devletlerinde son iki yılda almış ol
duğu gayrimenkulleri, kamuoyunda büyük bir huzursuzluğa sebep olurken, şu sorulan da Türki
ye'nin gündemine getirmiştir: 

1. Sayın Başbakanın neden olduğu döviz darboğazını aşmak için yabancıları ülkemizde yatı
rım yapmaya, işadamlanmızı dışsatım seferberliğiyle ülkemize döviz kazandırmaya çağırırken, 
kendi yatırımlarını, neden Türkiye'ye değil de, Amerika Birleşik Devletlerine yapmıştır? 

2. Amerika Birleşik Devletlerindeki mal varlığı nedir? Bunlar, size mi, eşinize mi, bir yakını
nıza mı veya bir şirkete mi aittir? Bu taşınmazlarınızı ilgili makamlara bildirdiniz mi? Bunları han-
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gi kaynaklardan aldınız? Kazanç elde ettiğinizi Maliyeye bildirdiniz mi? Vergi kaçakçılığı, usul
süzlüğü veya gerçek dışı kayıtlar olmadığını söyleyebilir misiniz? Aksi takdirde istifa etmeyi dü
şünüyor musunuz? 

3. Ekonominin iflas ettiği, sanayinin çöktüğü ülkemizde millet her türlü fedakârlığa katlanır
ken, her gurbetçimizden 1 000 mark istenirken, Çiller ailesinin, Amerika Birleşik Devletlerinde 7 
milyon 300 bin dolarlık yatırım yapmasının sebebi nedir? ' 

4. Türkiye'de milyonlarca insan işsiz gezerken, işçiler işlerinden atılırken, eşinizin Amerika 
Birleşik Devletlerindeki Conilere maaş vermesini, kendi evladımız olan Ali'ye, Ahmet'e, Meh
met'e, Fatma'ya nasıl anlatacaksınız? (RP sıralarından alkışlar) 

5. Özer Çiller, "ailemin ve çocuklarımın istikbalini düşünmek zorundayım" derken, ailesinin 
ve çocuklarının istikbalini, yalnız ve ancak, Türkiye'de değil de, neden Amerika Birleşik Devlet
lerinde düşünüyor? Sizce, istikbal ve gelecek, sadece Amerika Birleşik Devletlerinde midir? 

6. Zenginlik kaynağınızın temeli, İstanbul Bankasından usulsüz ve kanunsuz olarak kullandı
ğınız krediler mi? Bu krediler halkın parası olduğuna göre, bunları iade etmeyi düşünüyor musu
nuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Rahatça toparlayın Sayın Dikici. , 

HASAN DİKİCİ (Devamla)-Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

7. "Mal bildirimine ilişkin yasal düzenlemenin mutlaka değiştirilmesi lazımdır. Mal beyanı, 
statik bir beyan olmaktan çıkarılmalı, mal varlığındaki değişikliklerin etkin denetimi gerçekleştiril
melidir" demenize rağmen, şimdiye kadar bunu uygulamadınız, bu uygulamaya ne zaman başlaya
caksınız? 

8. "Türk toplumunun çok büyük çoğunluğu, temiz kalmış, ülkesini seven insanlardır. Buna 
karşılık, Türkiye'de köşe dönmenin marifet sayıldığı ve meziyet sayıldığı bir ortamın varlığı da su 
götürmez bir gerçektir" diyordunuz. 

Siz de köşeyi döndünüz mü? Köşeyi dönenlerden ne zaman hesap soracaksınız? İlk hesabı bu
gün siz verecek misiniz? (RP sıralarından alkışlar) . 

9. Yurt dışında milyarlarca liralık yatırım yapan MARSAN'ın ödediği Kurumlar Vergisinin, 
ücretlilerden kesilen Gelir Vergisinden bile az olduğu bilindiğine göre.bunu nasıl izah edeceksiniz? 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Biz veriyoruz... ; 
HASAN DİKİCİ (Devamla)-Bekleyeceğiz zaten . 
10.- Milletimizden, ekonomik kurtuluş savaşı için fedakârlık istediniz. 
Milletimiz de buna razı olmuşken, Başbakan olarak bizzat siz, memleketin dövizini dışarıya, 

özellikle de Amerika Birleşik Devletlerine taşımanızın izahını nasıl yaparsınız? 
Sayın Çiller, "haydi Türkiye; sende daha çok enerji var, en büyük sensin, başarırsın" derken, 

neden Amerika?.. Kaynak nereden?.. 
Bir Devlet Bakanı ya da bir Başbakan böyle işler yaparsa, Hükümeti, Meclisi, bakanları, mil

letvekillerini ve basını göreve çağırıyorum. Temiz siyaset, temiz politikacı, temiz idareci ilkesinin 
yerine getirilmesi için; hem kendinize ... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Erbakan da versin... 
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HASAN DİKİCİ (Devamla)- Bugün Tansu Çiller'i konuşuyoruz, zamanı geldiğinde Erbakan'ı 
da konuşursunuz; beni de konuşursunuz, şimdi sıra sizde; bugün siz hesap vereceksiniz. (RP sıra
larından alkışlar) Kaçamazsınız bu hesabı vermekten; hiç de huzursuz olmayın. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)- Yok yok, biz rahatız bu konuda. 
HASAN DİKİCİ (Devamla)- Burası er meydanı, burası milletin kürsüsü, hiç huzursuz olma

yın... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)- Biz huzursuz değiliz , rahatız. 
BAŞKAN- Siz konuşmanıza devam edin Sayın Dikici. 
HASAN DİKİCİ (Devamla)- ...hem kendinize hem ailenize hem yakınlarınıza hem partinize 

hem demokrasiye hem de ülkemize hizmet için "Haydi Başbakan" diyorum, Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) • 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Nihat Matkap; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana

vatan Partisi Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının verdiği (10/193) esas numara
lı Meclis araştırması önergesi hakkında Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum; hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; (10/193) esas numaralı, Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 
yurt içindeki ve yurt dışındaki mal varlıklarının ve kaynaklarının araştırılmasını konu alan Mec
lis araştırması önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve bu görüşme için Türki
ye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasından itibaren Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Gurubu olarak konuya yaklaşım biçimimizi ve Grup içinde yaşanan tartışmaları önce Yüce 
Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Sayın Genel Başkanımızın yurt dışında olduğu bir sırada, bu tartışmaların yaşandığı bir or
tamda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri olarak bir basın açık
laması yapmıştık. O basın açıklamasından bir-iki alıntı yapmak istiyorum: "Türkiye, bir demokra
tik hukuk devleti olma ereğinden vazgeçmemelidir, Meclisimiz de denetim hakkını kullanmaktan 
kaçınmamalıdır. Toplumsal ilişkileri ve kurumları kirletme tehlikesiyle karşılaşmış bir Türkiye'de, 
ilişkileri ve kurumlan temizleme ve arıtma ödevi, görmezlikten gelinmemelidir. Kamuoyuna, te
miz siyaset, temiz parti, temiz toplum vaat etmiş siyasetçiler olarak bizler de, kamu vicdanını ra
hatsız eden bir olayın araştırılmasını önlemek gibi bir tavır içinde olmamalıyız. Sayın Başbakanın 
Amerika Birleşik Devletlerindeki ticarî ilişkilerini, yasalar dışında oluşturduğu yolunda bir önyar
gımız yok; ancak, bunun araştırılmasından kaçınılmasını da doğru bulmayız. Sayın Başbakanın da 
bundan kaçınmayacağını ummak isteriz." Yaptığımız basın toplantısının bir bölümünü size aktar
mış oluyorum. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Şimdi, bu görüşümüzden vazgeçtik!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Daha sonra, Genel Başkanımızın yurt dışından dönmesinden 

sonra, kendisiyle yaptığımız çalışmayı takiben Sayın Genel Başkanımız, "madem bu araştırma ya
pılacak, Malatya Milletvekilimiz Mustafa Yılmaz ve 42 arkadaşının daha önce verdikleri ve üze
rinde çok önemle durduğumuz 90 inci sırada bulunan önergeyle, diğer siyasî parti liderlerini de bu 
araştırma kapsamına alalım" şeklinde bir demeç verdi. Hepiniz hatırlarsınız, bu çıkışı kamuoyun
da çok olumlu karşılandı; biz de bu konuda belli bir çalışmanın içerisine girdik. Bu çalışmaya gir-

- 4 7 -



T.B.M.M. B:124 14 .7 .1994 0 : 1 

rnekle beraber, Anavatan Partisi Grubundan birkaç yetkili, "Sosyaldcmokrat Halkçı Parti konuyu 
sulandırıyor" diye birkaç demeç verdiler. Belki de o ilk hazırlığımızda bu demeçlerine hak verme
mek elde değildi; çünkü, tüm siyasî parti liderlerini kastetmiştik; bu da, yapılan hesaplamalara gö
re, 53 siyasî partiyi kapsıyordu, haklıydılar; bu nedenle, bugün hazırlanan önergede özellikle bu 
eleştirilerini dikkate aldık. Ancak, yaptığımız çalışmalar sırasında, ne siyasî parti liderlerinin tama
mının araştırma kapsamına alınması hususunu ne de siyasî parti genel merkezlerinin girdilerinin-
çıktılarının ya da yaptıkları harcamaların sağlıklı olup olmadığının araştırılması konusunda, düşün
cemizi hayata geçirme konusunda İçtüzükte bir açıklık göremedik. Bunun üzerine, Doğru Yol Par
tisiyle birtakım görüşmelerimiz oldu, "bir önerge hazırlayalım, müştereken verelim" diye düşün
dük; fakat, ilk etapta Doğru Yol Partisinden de gerekli desteği alamadık. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Zorlama, zorlama kendini! 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Sonra, gerek Merkez Yürütme Kurulunda, gerek milletvekili 

arkadaşlarımız arasında yapılan çalışmalarda " madem yeni önerimizi hayata geçiremiyoruz -bu
gün de basına yansıdığı gibi, Merkez Yürütme Kurulumuzun dün yaptığı toplantıda- o zaman mev
cut önergeyi de desteklememe konusunda bir tavrın içine giremeyiz" kararını verdik. Daha sonra 
dün akşamdan itibaren Doğru Yol Partisi Grubuyla bir çalışmamız oldu ve Doğru Yol Partisiyle -
biraz sonra açıklayacağım- hakikaten kamu vicdanını rahatlatacak, Sayın Anavatan Partisi Grubu
nu da rahatlatacak, tüm kamuoyunu rahatlatacak, biraz önce okunan müşterek önergeyi hazırladık. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Çalışma mı, pazarlık mı?!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; siyasetin en kirlendiği dö

nem, 1980 sonrası dönemdir. Bu dönem, siyasetin, kişisel çıkarlarla özdeşleştiği bir dönemdir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- O dönem geçti... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Geç kaldınız, geç... 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Bu dönem, haksız kazançların en çok elde edildiği bir dönem
dir. Rahmetli Özal ve yakınları, günlerce basına konu oldu. İşte, o dönemde ve sonraki dönemde 
Sayın Anavatan Grubunun hiçbir duyarlılığını göremedik ne yazık ki; kamu vicdanını bir türlü ra
hatlatmadılar. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Belge var mı? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Ama hiç kimse Amerika'ya taşımadı, hepsi Türkiye'de 
kaldı;.. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Ancak, ilk defa bir Başbakan, hakkındaki iddialar konusunda 
gerekli duyarlılığı gösterdi, kamuoyuna ayrıntılı hesap verdi ve kendisini de kapsayan bir Meclis 
araştırması önergesine ilk imzayı atmış oldu. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Zorlama kendini, zorlama. 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Bizler de, kendi Genel Başkanımızın ve eski genel başkanla

rımızın mal varlıklarıyla ilgili bir Meclis araştırması yapılmasına önderlik ettik. 
Evet, günümüz itibariyle Sayın Başbakan hakkındaki iddialar zaten gündemde. Zaman zaman, 

Refah Partisinin bazı seçilmiş yöneticileri ile Sayın Genel Başkanımız hakkında, genel merkezimiz 
hakkında birtakım iddialar, basında sık sık dile getirilmekte; Sayın Özal ve yakınlarının edindiği 
mal varlıkları halen konuşulmakta; eskiden konuşulmaktaydı, bugün de konuşulmakta; Refah Par
tisi Genel Merkezi hakkında çok spekülasyonlar yapılmakta; Bosna-Hersek yardımlarından tutun 
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da, dışarıdan alınan yardımlara kadar, halen basın bu konuları işlemektedir. (RP sıralarından gürül
tüler) 

Lütfen, ben önyargılı konuşmak istemiyorum. Sonucu beklerseniz memnun olacağım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Onları da getirin,araştıralım. 

NİHAT MATKAP (Devamla)-Şimdi, bu konularda, bakınız, sürekli duyarlılık gösteren, temiz 
toplum konusunda büyük uğraş veren iki saygın köşe yazarımızın bugünkü köşe yazılarından, sü
tunlarından bir-iki alıntıyı size arz etmek istiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Köşe yazarları idare etmiyor burayı. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Bakınız, "konu sadece Çiller'in malı değil" diye başlayan bir 
yazıda şöyle deniyor: "Ne var ki, konuyu sadece Tansu Çiller meselesi haline indirgemek doğru de
ğildir. Daha önce Murat Karayalçin'ın ortaya attığı, son günlerde Tansu Çiller'in de benimsediği 
bilinen öneri de gündeme gelmeli ve önce tüm siyasî parti liderlerinin, onun ardından da..." 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Bütün milletvekillerini dahil edelim, yalnız siyasî liderleri değil. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- "...tüm siyasî partilerin mal varlıklarını, bunların iktisap tarihi 
ve kaynağını da belirterek açıklamaları sağlanmalıdır. ÇünkU, Tansu Çiller hakkında somut bir suç
lama sebebi yokken, onun mal varlığının inceleme konusu olmasını istiyorsak, aynı şeyi öteki li
derler için de istemek zorunludur." 

Devam ediyorum, bakınız, yine, "Çiller'in Mal Varlığı" başlıklı bir yazıdan bir-iki alıntı yapı
yorum: "Şimdi gelelim işin bir başka yönüne: Hesap vermekle yükümlü olan tek siyasetçi Çiller 
midir? Hayır. İşte, fırsat önlerinde... Karayalçın, Yılmaz, Erbakan, Baykal, Ecevit, Türkeş gibi li
derler de, mallarını, servetlerini ve kaynağını derhal açıklasınlar". 

Bence bunu en rahat yapacak lider Ecevit, en zor yapacak lider de Erbakan'dır; bekleyelim, 
görelim. 

Son bir hatırlatma: Özal ailesinin... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Kim mani oluyor, mani olan kim? 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Hayır... Ben açıklama yapıyorum, siz de mani olmayacaksınız. 

Mani olmamanız için o noktayı anlatıyorum, sinirlenmeyin. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen... 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Son bir hatırlatma: Özal ailesinin serveti ne oluyor? Bu hane

dan son yıllarda trilyonlar götürmedi mi? Yani, bu tartışmaları keselim diyorum, onun için bu kö
şe yazısını okuyorum 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Konuşalım, karara bağlayalım. 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Bu hanedan son yıllarda trilyonlar götürmedi mi, nasıl zengin 

oldu bu Semra'lar, Ahmet'ler, Efe'lcr ve Zeynep'ler? Çiller'in ve diğerlerinin servetini araştıralım; 
tamam, buna hepimiz varız, iyi de, Özal hanedanı ne olacak? Yoksa, bu iş hallaç şeyi gibi arada 
kaynayıp gidecek mi? Bunların götürdüğü yanlarına kalacak mı? 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Onu da araştıralım. 
NİHAT MATKAP (Devamla)- ANAP'a teşekkür ederiz; Çiller'in serveti konusunda son de

rece duyarlı davrandı; iyi de, manevî liderlerinin servetinin -Mesut Yılmaz dahil, hepsi de- karan
lık yollardan elde edildiğini biliyor. Gelin bitirelim bu tartışmaları... (ANAP sıralarından "araştıra
lım" sesleri, gürültüler) 
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işte, açmazımız burada. Bu gibi konularda adamına göre muamele yapmaya kalkışıyoruz ve 
işin cılkını çıkarıyoruz. Var mısınız şunların tümünün servetini incelemeye; var mısınız hepsini di
dik didik etmeye, diyorum. (ANAP sıralarından "yarız" sesleri) 

İşte, SHP olarak gelmek istediğimiz nokta bu. Her siyasî partinin, herhangi bir konu görüşü
lürken beklediği bir hedef vardır. SHP olarak, muhalefetteyken ve sonrası, temiz siyaset, temiz top
lum sloganını hiç dilimizden düşürmedik; ancak, Parlamentoda çoğunluğumuz olmadığından, bu 
hedefimize varamadık. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, hatibi biraz rahat bırakalım lütfen... (ANAP sıralarından "hatip rahat" 
sesleri, gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Hatip kendini zorluyor. 
NİHAT MATKAP (Devamla)- Bugün bu hedefimize varıyoruz. DYP Grubunun verdiği des

tekten dolayı da Grubumuz mutludur. DYP Grubu, bu hazırladığımız müşterek önerge öncesinde 
bizden şöyle bir talepte bulundu; duyarlılık gösterdi. Şöyle ki... 

HALIT DUMANKAYA (İstanbul)-Bakanlık mı vaat etti?! 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Ben bu konuşmaları çok seviyesiz bulurum... 

BAŞKAN-Lütfen, cevap vermeyin, konuşmanıza devam edin. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Çok seviyesiz bulurum; beni yakinen tanırsınız... 

MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin)-Kuyruk acısı var!.. Sen devam et. 

BAŞKAN-Devam edin... 
. NİHAT MATKAP (Devamla)- Doğru Yol'un konuşmalarımız ve çalışmalarımız sırasında 

"Anavatan Partisi Grubunun yaklaşımını samimi görmüyoruz. Anavatan Grubu önergesi, meseleyi 
sadece siyasî istismar konusu haline getirmek istiyor, bunu gözlüyor..." 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-Hepsi belgeli. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- "...Bu nedenle, onların talebine de grup olarak olumsuz yak
laşmanızı rica ediyoruz, arzu ediyoruz" şeklinde bir ricaları oldu. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- DYP mi rica etti size? 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Bu konuyu arkadaşlarımıza aktardık. Zaten biraz sonra görü
şülecek önergede de aynı amaca varılacak, bunda da aynı amaç söz konusu... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Söylediğine inanıyor musun Sayın Matkap? 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Efendim, aynı konuyu kapsıyor. 

Bunu da arkadaşlarımıza aktardık. Çünkü, siyaset açısından daha önemli konular ikinci öner
gede görüşülecek ve zaten Anavatan Grubunun isteği de hayata geçecektir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Merkez Yürütme Kurulunun kararını rica üzerine mi de
ğiştirdiniz? 

NİHAT MATKAP (Devamla)-. Merkez Yürütme Kurulunun kararı öğleden sonra 14.00-
15.00'te oldu; bu gelişmeler gece oldu diyorum. Size net olarak, hiç konuşmamanız için hepsini an
lattım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Niye döndünüz?.. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Bakınız, biraz sonra görüşeceğimiz müşterek önergenin kabu-
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lüyle, ANAP hedefine varıyor, hedefine net varıyor ve zaten ismi de, primi de Anavatan alıyor. 
Onun için, hiç rahatsız olmanıza gerek yok. (ANAP sıralarından "rahatsız olmuyoruz" sesleri) 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)- İkisini de ayrı ayrı kabul edelim. 

NİHAT MATKAP (Devamla)- Bakınız, bir sonraki müşterek önergenin kabulüyle Türkiye 
önemli soluk alacaktır: Demokrasi yaşama geçirilecektir; sistem güçlenecektir, demokratik parla
menter sistemin fazileti kendini bir daha gösterecektir, siyasetçilere güven yenilenecektir. 

Sözlerimi burada noktalıyor, bu duygu ve düşüncelerimle hepinize yeniden saygılar sunuyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar; ANAP ve RP sıralarından "oyunun rengini söylemedin" 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Sayın Orhon, buyurun; size sonra yeniden kişisel söz vereceğim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan, ikisini bir arada konuşacak, değil mi? İkisinin bir ara
da olacağını siz söylediniz. 

BAŞKAN- Efendim, karar değiştirmedim. Şu ana kadar başka bir gruptan talep yok. 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Sorun efendim. Konuşmuyorlarsa söz haklarını kaybederler. 
BAŞKAN- Efendim, ben 30 dakika konuştururum, hiçbir mahzur yoktur. Bir 10 dakikasını 

sonra kullanması daha işinize gelmiyor mu? 30 dakika konuşacak... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Siz bizden yanasınız(î) Tarafsız olun Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Orhon. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat)- Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, önerge gündeme alındığı günden beri, başta Saym Başbakan olmak üze
re birtakım kişiler, kamuoyunu saptırarak, bizleri mala ve sermayeye düşman gibi göstermeye ça
lışmaktadırlar. 

Bizim maksadımız, başta Başbakan olmak üzere, milletvekilleri ve Yüce Meclisin şaibeden 
kurtarılmasıdır. Aksi takdirde, halkın gözünde, gerek Meclis gerekse milletvekilleri, haksız kazanç 
sağlayan kişilermiş gibi gözükmekten kurtulamayacaktır. 

Sayın SHP sözcüsünün sözüne geliyorum. Siz bu önergeyi kabul edin, Sayın Başbakanın de
diği gibi, hodri meydan, biz de öbür önergeyi kabul ediyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Biz, helal kazancın, vergilendirilmiş kazancın yanındayız ve teşvikçisiyiz; bazılarının söyledi
ği gibi, basınca ağrıyacak nasırımız da yoktur. Nasırlı olanlar, oğlunu genel müdür yapabilmek için 
göğsünü siper edenlerdir. Biz, göğsümüzü ancak bayrak için, vatan için ve Allah için siper ederiz. 
İşte farkımız buradadır. (ANAP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, önerge sonrasında, Sayın Başbakan ve eşleri Özer Uçuran Çiller çelişki
li beyanlar vermektedir. 

Sayın Başbakan, "babam zengindi" diyorsunuz; ama, bunu belgelerle ispat edemiyorsunuz, 
inandırıcı olmuyorsunuz. Söylediğiniz zenginliği belgelerle ispatlayamadığınız sürece size kimse 
inanmaz, bu da hükümet zaafına sebep olur. 
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Babanızın ve ailenizin babalarının, Bulgaristan'ın Filibe Şehrinden 1876'da göçen ailelerden 
olduğunu biliyoruz. Babanız Hüseyin Necati Beyin de zeytinlikten ve İstanbul'da kat karşılığı ver
diğiniz arsadan başka miras bırakmadığını biliyoruz; varsa ispat ediniz. 

Sayın Çiller, öğrenciliğinizde çalışkan, ama dar gelirli öğrencilere verilen burslardan alıyordu: 

nuz. Bu kadar servete sahip kişiye bu burslar verilmez; olsa, zaten "dar gelirliyim" diyerek siz de 
almazdınız. Aksi takdirde devleti yanıltmış olursunuz; bu da size yakışmaz; aksi takdirde, bugün 
söylediklerinize ve yaptıklarınıza kimse inanmaz, "o, dün de doğru söylememiş, bugün de doğru 
söylemiyor" derler. 

Uçuran Çiller ailesinin asıl serveti, Özer Beyin İstanbul Bankasına genel müdür olmasıyla 
başlıyor. İstanbul Bankasının en büyük ortağı Hasoğlu AŞ'dir, küçük bir hisse de Sayın Çiller ai
lesine aittir. 

İstanbul Bankası kanalıyla, yüksek faiz vaadiyle halktan paralar toplanmaya başlıyor, paralar 
birikince faizler de birikiyor; ancak, ödeme yapılmak istenmiyor; çare de bulunuyor: Has ve Uçu
ran Çiller aileleri adına şirketler kuruluyor; MARSAN bunlardan birisi. Diğer şirketlerin hissele
rinin çoğu Mete Hasoğlu ve eşi Fatma Fezal Hasoğlu'na ve yine Uçuran ailelerine aittir. 

Sayın Genel Müdür Uçuran, MARSAN, MARHAS, ÎTS, MARMİN, BMT ve bunun gibi 
isimli şirketlere, 18 Mayıs 1984 tarihli Ziraat Bankası müfettişleri Doğan Altınay, Ahmet Vatan
daş ve Levent Dinçer'in raporlarında belirttiklerine göre, bol miktarda kredi yeriyor. Bu şirketler 
Uçuran ve Has ailelerine ait. İlginç olanı, paraların hep bu şirketlere verilmesi ve bu paraların ge
ri dönmemesi, İstanbul Bankasının da bu yüzden iflas etmesi, bankanın tasfiyesine gidilmek zorun
da kalınmasıdır. 

1983/7242 sayılı Kararnameyle, İstanbul Bankası, Ziraat Bankasına devredilerek, alacaklıla
rın parası devlete ödettiriliyor, çalışanları aç ve perişan sokağa atılıyor. Çalışanların sıkıntısı had 
safhaya ulaştığı sırada Sayın Tansu Çiller Başbakan oluyor ve feryatlardan başı ağrımaya başlıyor. 
Çare, SSK Kanununa, 10.9.1993 tarihinde Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller imzasıyla bir ma(}de ek
lenmesiyle ilgili bir kanun tasarısı hazırlanıp, kanunlaştırmada bulunuyor. Böylece, çalışanların sı
kıntıları da devlete yıkılarak, mesele, Sayın Başbakan tarafından çözülmüş oluyor. Sonuçta, hem 
alacaklılar hem de çalışanlar devlete yıkılırken, Uçuran'lar ve Has'lar servet sahibi oluyorlar. 

İstanbul Bankasıyla ilgili olarak, Türkiye Kalkınma Bankasının şimdiki Genel Müdürü Onur 
Arı murakıp olarak bir rapor yazıyor... Sonuç mu?.. Sayın Başbakan, "İstanbul Bankası davasından 
Özer Bey beraat etti" diyor. 

Kaç dava açıldığını açıklar mı? Kaç dava dosyası zamanaşımına uğradı, zamanaşımı sebebiy
le işlemden kalktı? Kaç tanecik de beraat var? Yargıtaym, bozarak mahkemeye iade ettiği, Özer 
Beyin iflasını isteyen dava ne olacak? Ona da, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Onur 
Ari'yi murakıp yapıp, rapor hazırlatacak mısınız ve konuyu çözecek misiniz? Allah büyük... Ağla
yanın malı, gülene hayır etmez... Bekleyip göreceğiz. 

Yapılan bu hizmet karşılıksız bırakılmıyor. Hüsnü Özyeğin'in Finansbank'ının Türkiye Kal
kınma Bankasına olan 22 milyon 165 bin dolarlık borcunu isteyen Türkiye Kalkınma Bankası Ge
nel Müdürü Baysal, görevden alınıyor; yerine, raporcu Onur Arı getiriliyor; borç hemen çözülüyor 
ve Finansbank borçsuz gösteriliyor. Nasıl mı? Büyük ortağı, Finansbank'ın sahibi Hüseyin Özye-
ğin olan ve sadece Paris'te şubesi bulunan Bank Bosphore bu borçları kabulleniyor. Türkiye Kal-
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kınma Bankası yönetimi bunu kabullenmediği halde, Genel Müdürü bunu kabulleniyor. Finans-
bank bu şekilde borcunu devrederek, borçsuzmuş gibi gösteriliyor; KİT Komisyonu da bu şeklide 
yanıltılmış oluyor; borçlar da taksitlere bağlanıyor. 

Aynı Genel Müdür An, İktisat Bankası için de başka bir yöntem buluyor. Türkiye Kalkınma 
Bankasına 700 milyon Japon Yeni borçlu olan İktisat Bankasına 1,8 milyon dolar kredi açılıyor. 
Kim mi? Tabiî ki, Türkiye Kalkınma Bankası ve onun Genel Müdürü. Bu para yen'e çevriliyor ve 
Türkiye Kalkınma Bankasına yatırılıyor. Bu, 500 milyon yen tutuyor; "ödeme başladı, gerisi de 
ödenecek" diyerek, yine KİT Komisyonu yanıltılıyor. Geriye kalan miktarın yen olarak değil, do
lar olarak ödenmesine karar veriliyor. 

Finansbank'ın sahibi Hüsnü Özyeğin, İktisat Bankasının sahibi ise Erol Aksoy'dur. Her ikisi 
de Özer Uçuran Çiller'in yakın dostları ve iş arkadaşlarıdır. Özer Bey, Türkiye Kalkınma Bankası 
eski Genel Müdürüne telefon ettiğini ve bu işi halletmesini istediğini kendisi de kabulleniyor. Hal
letmediği işi, eşi Sayın Tansu Çiller'e devrediyor; Sayın Başbakan da eski Genel Müdürü görev
den alıp, yerine, Özer Uçuran Çiller'in birtakım işlerini beraberce yürüttükleri Onur Ari'yi getiri
yor; birçok kredi sorunu, borç sorunu böylece çözülmüş oluyor; Özer Bey de saltanatını ilan edi
yor... Hani, eski kral ya!.. 

Bizim Vadi Konut Yapı Kooperatifiyle ilgili suçlamalar da bir başka konu. Bizim Vadi Konut 
Yapı Kooperatifi Özer Bey ve MARSAN çalışanlarıyla birlikte kuruluyor. Herkes sevinerek ko
operatife üye oluyor. Bir süre sonra, yolsuzluk iddialarıyla, konu mahkemeye intikal ediyor. Ayrı 
ayrı bilirkişiler, konuyla ilgili iki defa rapor hazırlıyor. Sonuç olarak mahkeme, zimmet ve ihtilas 
suçlan işlendiği ve suçun, ağır cezalık olduğu kararına varıyor. Konu, ağır cezada hiçbir işlem gör
meden beş ay bekletiliyor. Sonra, savcı, kendine göre bir bilirkişi tayin ederek, takipsizlik kararı 
almaya kalkıyor; böylece, bu zimmet ve ihtilas suçları örtbas edilmeye kalkılıyor. Ancak avukat, 
konuyu ağır cezaya götürüyor. Konu, şu anda ağır ceza mahkemesinde incelemededir. 

İstanbul Bankası davasında olduğu gibi, bu dava da hukuken sonuçlanmamıştır. Bununla ilgi
li Sayın Özer Çiller, Sayın Tansu Çiller'e, arsası karşılık gösterilerek 1989 fiyatlarıyla 108 milyon 
lira fazla ödeme yaptığını kabulleniyor. Gerçi, arsa fahiş fiyatla satılıyor; ama, para geri ödenmi
yor. Şimdi, Bizim Vadi Yapı Kooperatifinin 3 Nisan 1990 tarihli olağan Genel Kurulunda, Sayın 
Tansu Çiller'in yaptığı orijinal bir konuşma var, bunu aynen alıyorum. Sayın Çiller şöyle diyor: 
"Usulsüzlüğe konu olan rakamların açıklanmasını, bu rakamların büyük olmadığını belirtti. Baş
kan, rakamların çapının bilahara tartışılacağını; ancak, önemli olanın, prensip olduğunu açıkladı." 

Görüldüğü gibi, Sayın Çiller'in kendisi de usulsüz ödemeyi kabul ediyor; ama, rakamı kabul 
etmiyor. 

Şimdi, sizlere soruyorum: Kendisinin dahi kabul ettiği usulsüz ödemenin miktarı önemli mi
dir? 10 lira borcu için evine haciz gönderilen vatandaştan sizin farkınız nedir? Farkınız Başbakan 
olmanız mıdır? Başbakan olmanız mesuliyetinizi daha da artırmaz mı? 

"Sayın Tansu Çiller'in arsasının yeri değişik gösterilerek, aynı ekipçe fahiş fiyata alınmıştır. 
Bu da Genel Kurulda bu oyunla kabul etürilmiştir" deniyor. Bu doğru mudur? Savcı, İSKİ'de ol
duğu gibi, bu davada da sizi beraat ettirebilir; ancak, ortaklann ve kamunun vicdanında beraat et
meniz, hele Allah huzurunda aklanmanız mümkün değildir; bunu düşününüz. Kpoperatifin parası
nı bankaya yatırmayıp, Özer Beyin kullandığı, bilirkişi raporunda yazılıdır. Bu, üyelerin sırtından 
böylece para kazanıldığını göstermez mi? 
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MARSAN Holding'e gelince: Her tarafından dökülen bir şirket görüntüsünde... Yaptığı hiçbir 
tasarrufu izah edemi yon Bir misal verelim: MARSAN , Sayın Başbakanın, Devlet Bakanlığı ve 
Başbakanlığı sırasında, 7.3 milyarlık istisnadan yararlanıyor/Nasıl mı? Devlet Bakanı olduğu 1992 
yılında 1 milyar 124 milyon lira olan sermayesi, 1993 yılında 8 milyar 500 milyon liraya yükselti
liyor; yani, 7 milyar 376 milyon lira sermaye artırımına gidiliyor. Ancak, piyasada bu şirkete ait 
hiç hisse senedi yok. Buradan da şu sonuç çıkıyor: Bu hisse senetlerinin5 tamamını ya ortaklar 
(Tansu-Özer Çiller çifti) kendisi aldı veya hiç böyle bir şey yok; kâğıt üzerinde artırılarak, kurum
lar vergisi istisnasından son haddine kadar yararlanıldı. Bunu izah etmek, ancak araştırma önerge
sine, "evet" demekle mümkündür. 

Sermayesi bu kadar artan, sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 7 milyar dolar serveti olan 
MARSAN Holding AŞ'nin, 1991,1992,1993 yıllarında ödediği vergi toplamı sadece 29.5 milyon 
lira. 1991'de 10 milyon 221 bin lira, 1992'de8 549 809 lira, 1993'te 10 839 132 liradır. Birta
kım muafiyetlerden yararlanarak ödenen bu miktarların, götürü verginin dahi altında olduğunu dü
şünürsek, vergisini ödemediği için, tek sermayesi bir ustura ile bir sandalye olan berberin dükkâ
nına haciz götürüp, sandalye ve usturasinı alan devletin, bu berbere haksızlık ettiğini düşünmemiz 
gerekmez mi? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Çiller'e feda olsun bu vatan(!) 

MAHMUT ORHON (Devamla)- Vergi konusu açılmışken -ben 25 milyar lira olarak yazmış
tım; ama, son gelen haber 40 milyar olduğunu söylüyor- Çiller'lerin yatının 500 milyon lira göste
rilerek, nasıl vergi kaçırıldığını da vurgulamadan geçemeyeceğim. Sayın Başbakan da, fiyatına, "2-
3 milyar" diyor; yani, 500 milyonun az olduğunu kabulleniyor. Böylece, vergi kaçırdıklarını da ka
bullenmiş oluyor. Vermiş olduğu beyanda, bu yat da gösterilmemiştir. 

Bu vergi kaçırmayı aynı şekilde Kilyos'ta alınan, sonradan SHP'li belediye ile anlaşarak villa 
arsası ve turistik alana çevrilen Kilyos-Sarıyer'deki tarla olayında da görmekteyiz. 15 milyar değe
rinde olan tarlanın, evvela 1.1 milyar, sonra 1 milyar lira gösterilerek vergiden kaçırıldığını görme
memiz mümkün değildir. 

MARSO AŞ'nin, gecikme zammı hariç, 321 337 561 Türk Lirası TEK'e borcu vardır. 
11.5.1993 tarihi itibariyle, daha evvel Sayın Devlet Bakanı Tansu Uçuran Çiller tarafından bu bor
cun kapatılması için ve kaçak kullanılan elektriğin halledilmesi için TEK Genel MüdürUne baskı 
yapılmış; ancak, Genel Müdür inatla işin üzerine gitmiştir. Bedelini de, Sayın Çiller Başbakan 
olunca, Genel Müdürlükten alınarak ödemiştir. Böylece, Sayın Uçuran, kanunlara uygun iş yapmak 
isteyen bürokratlara gözdağı vermiştir ve namuslu bürokrat, iğne üzerinde oturur hale gelmiştir. 
TEK'e olan borcunu ödemeyen bu şirket, bildiğiniz gibi, Amerika'ya 7 milyon dolar yatırım ya
pan şirketlerden birisidir. 

Şimdi, burada, Sayın Çiller'in mal varlığının dökümü var; bunu herkes söyledi, ben açıklamı
yorum; ancak, bu günkü Cumhuriyet Gazetesindeki MARSAN Holding Genel Müdürü Ahmet 
Destegül'ün söylediği, "Çiller'i uyardık; ama, dinlemedi; Çiller, servet yasasını çiğnedi" şeklinde
ki haberi de okumadan geçemeyeceğim. "Haber doğru" diyor; Türkiye'deki servetinin de 2,5 mil
yon dolar olduğunu söylüyor. Yorumu sizlere ve yüce milletime bırakıyorum... 

Çiller'e, Başbakan olmadan bir gün evvel, Antalya-Beldibi'nde 1 800 metrekare arsa tahsis et
tiriliyor. 49 yıllığına, 2,5 milyon liraya kiralanan bu arsaya yapılacak tesisin bu haziranda faali
yete geçmesi gerekiyor; ama, ortada böyle bir şey yok. Bu arsa, 14 Ekim 1993'tc, AYTAŞ AŞ'ye 
tescil ettirilmiş; açıkladığım mal beyanında bu da yok. 

- 5 4 -



T.B.M.M. B : 124 14 . 7 . 1994 O : 1 

"Özer Bey , ben Bakan veya Başbakan olduktan sonra işlerini tasfiye elti; iş yapmıyor, feda
kârlık yaptı" diyorsunuz; ama, pansiyonculuk yapmak için faaliyete geçiyorsunuz! Pansiyon, nere
de, kim tarafından ve nasıl çalıştırılacak?.. Halledemediğiniz anarşiden dolayı gelmeyen turistlere 
mi vereceksiniz?! 

Yukarıdaki sözlerden sonra, kredi işleriyle de uğraştığını görüyoruz; Özer Beyin, MARSAN 
Holding AŞ'ye, siz, Devlet Bakanı olduktan sonra 2 milyar 857 milyon lira krediyi yüzde 5 düze
yinde bir faizle aldığını MARSAN Holding AŞ'nin kayıtlarından anlıyoruz. 

Ayrıca, MARSAN'ın 31 Aralık 1993 tarihinde düzenlediği kâr-zarar cetvelinde, 1 milyar 686 
milyon 664 bin lira, finansman gideri olarak göstermektedir; bu da, 3 milyar civarında bir kredi al
dığını göstermektedir; aynı zamanda, Başbakanın söylediği "eşim iş yapmıyor" sözünü de tekzip 
etmektedir. 

MARSAN'ın sermaye artırma olayı da mal beyanında yoktur. 
Bu tür olaylar uzayıp gitmektedir... Bunların mutlaka açıklığa kavuşması yüce milletimizin en 

büyük hakkıdır. Örnekleri artırmak mümkündür; ancak, zaman darlığı buna imkân vermemektedir. 
Şimdi, Amerika'daki mal varlığına gelelim. Bunlardan hiçbirisi mal bildiriminde açıklanma

dığı gibi 1,1 milyar sermayeli MARSAN ve onun iştiraki olan GCD'nin 7 milyon dolarlık serveti 
izah etmesi mümkün değildir. 

Üstelik, MARSAN o kadar çok kâr eden bir kuruluş da değildir; 1992'dc defter üzerinde 20 
milyon, 1993'te ise 38 milyon lira kâr etmiştir, -yani, vergi vermemiş, bu kadar kâr etmiş-
1991,1992,1993 yıllarında toplam 29,5 milyon lira vergi ödemiş; ama, Amerika Birleşik Devletle
rinde 7 milyon dolarlık yatırım yapmış. Bunu kime söylerseni, söyleyin "şaka yapıyorsunuz" der
ler. Bu inandırıcı değildir, kimsenin inanması da mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Orhon, size 5 dakika daha süre tanıyacağım; eğer, konuşmanızı şahsınız adı

na yapacağınız konuşmada daha rahat toplayacaksınız, orada tanıyacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Herkese beş dakika tolerans gösterdiniz, bize de gösterin. 

BAŞKAN- O zaman yedi sekiz dakika veririm, ne biliyorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Şimdi verin; sağ olun, ağanın eli tutulmaz efendim. 

BAŞKAN- Devam edin efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla)- Amerika Birleşik Devletlerindeki mal varlğınını özetlersek: 

Granil Hill Alışveriş Merkezi; alım yılı 1992 , değeri 4 milyon dolar; Salem Kentinde villa; alım 
yılı 1993, bugünkü değeri 300 bin dolar; The Hamshire Otel, 120 odalı, alım yılı 1992, değeri 2 
milyon dolar; 18 daireli apartman, alım yılı 1992, değeri 1 milyon dolar. 

Sayın Başbakan, "bunlar MARSAN'ın ve 7 Eleven'in" diyor. MARSAN'da, 7 Eleven da, 
GCD de kimin? Uçuranlar'ın tabiî ki; büyük hissesiyle sizin. Bunu inkâr etmediğinize, kayıtlara da 
böyle geçtiğine göre, bu sözlerle sorumluluktan ve hesap vermekten kaçamazsınız; kaçtığınızı zan
nedersiniz ama, buna kimseyi inandıramazsınız. 

Dolarları yurt dışına nasıl transfer ettiğiniz de merak konusu. Çünkü, yurt dışına dolar trans
fer etmek için, 50 bin dolara kadar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından, 50 bin dolardan fazla
sı için ise Bakanlar Kurulundan karar çıkması gerekiyor. 
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Siz 925 bin dolar transfer ettiğinizi söylüyorsunuz. Aldığınız malların toplamı 7 milyon do
lar... Geri tarafını nasıl çıkardınız? Bunları açıklamadığınız takdirde, zihinlerde hep soru işareti ola
rak kalacaktır; "Amerika Birleşik Devletlerine 6 milyon dolar nasıl çıktı?" diye, her yerde size so
racaklardır. 

Bir başka konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. Sizin, Türkiye'ye inanmadığınızı gören 
uluslarası rating kuruluşu Moodys'in, üçüncü kez, kredi notumuzu düşürmesine, bizim IMF'ye 
muhtaç olmamıza da siz sebep oldunuz; bunun sorumlusu da sizsiniz Sayın Başbakan. Çünkü, ya
tırımlarınızı yurt dışına yapıyorsunuz. Sizin inanmadığınız Türkiye'ye, bir yabancı rating kuruluşu 
inanır mı?! Onun için de, üç defa, Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştür. 

Şimdi, "kara çarşamba"nın perde arkasına gelelim: Bu konu şimdiye kadar hiç gündeme geti
rilmedi. Sayın Başbakan, gazetelerde boy boy "Türk parasına güvenin" diye ilanlar veriyor; vatan
daş Başbakanına güveniyor. Tabiî ki, bu arada bazı gizli eller, yükseltilmeyen ucuz banka kredile
riyle bol bol döviz topluyor. Biliyorsunuz, Sayın Başbakan, banka kredilerinin uzun süre yükseltil-
memesini istemişti ve bu yüzden de her şey yükselmişti. Arkasından bir devalüasyon yapılıyor, 
halk daha da fakirleşiyor, gizli eller köşeyi dönüyor. Bu gizli eller açıklanmalıdır. Sonra ikinci ra-
und başlıyor: Dövizler Türk parasına çeviriliyor ve Merkez Bankasının bazı bankalara döviz çıka
rarak dövizin düşmesi bekleniyor. Beklenen yapılıyor, Merkez Bankası bankalara ucuz döviz sa
tıyor, döviz düşüyor ve tekrar bankalardan, hemen, dövizler ucuza toplanıyor, pahalanınca tekrar 
satılıyor; böylece trilyonlar kazanılıyor. Bu işi herkesin öğrendiği fark edilince, işte o zaman son 
darbe vuruluyor; yüzde 406 faizli hazine bonoları çıkarılarak, gizli ellerin son istekleri de yerine 
getiriliyor; gizli eller bir daha milyarlar kazanıyor, halk da, salma vergisi ve yüksek faizle bir da
ha soyularak, bu paralar gizli ellere aktarılıyor. Sayın Başbakan sonra açıklamada bulunuyor: 
"Bunlar 150 kişi civarında" diyor. 

Kimdir bunlar Sayın Başbakan? Madem biliyorsunuz, bunları açıklayınız; açıklamazsanız, 
şaibe altında kalacaksınız. 

"Çocuklarımın istikbali" dediğiniz bu servet, Amerikan vatandaşı çocuklarınıza hep problem 
olacak ve hiç kimse onlara iyi gözle bakmayacaktır. 

Sayın Başbakan, sizin göreviniz, "çocuklarım" dediğiniz Mert ve Berk'in istikbalini sağlamak 
değildir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen bağlayın efendim, biliyorsunuz bir konuşma hakkınız daha var. 
MAHMUT ORHON (Devamla)- Bu paragrafı bitirip bağlayacağım Sayın Başkan. 
Sizin göreviniz, sabah namazından önce ekmek kuyruğunda bekleyen, sayenizde işten atılarak 

kendisi ve çocukları aç kalan insanlara, "çözdüm" dediğiniz, teröre rağmen kendinizin de bir ko
ruma ordusuyla gittiğiniz ve PKK'nın cirit attığı yerlerde şehit düşen Mehmetçiğin aileleri ve ço
cuklarına, temmuz ayında zam vermeden geçiştirdiğiniz memur, emekli, dul ve yetime, siftahsız 
dükkân kapatan esnaf ve tüccara, mağdur ettiğiniz işçiye, yüzde 140 zam altında ezilen Türk insa
nına istikbal sağlamaktır. Sizin göreviniz, "iki anahtar vereceğiz" diye aldattığınız, buna güvene
rek dövizle ev ve araba alan, evi de, arabayı da, babasının evini de sattığı halde bu parayı ödeye
meyen vatandaşa çare bulmaktır, bunların istikbalini sağlamaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. • 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Nevzat Ercan, buyurun efendim. ( DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan (10/193) esas numaralı Meclis araştırması önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üçüncü yasama yılı 
çalışmalarını 28 Haziran 1994 tarihinde tamamlamış ve tatile girmiş idi. Bu yaz sıcağında, tatile 
girdiğimiz bir dönemde, çok gayri ciddî bir iddiayla; yani, Çiller ailesinin mal varlığının hesabının 
dökümünü yapmak maksadıyla -zahirde o maksat da, aslında onun gerisinde yatan esas amaç baş
ka- Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıldı. Beni yanlış anlamayın; ama, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, bu sebeple, tatil döneminde, olağanüstü toplantıya çağrılmış olma
sını ayıplıyorum, gerçekten ayıplıyorum! 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Millet de sizi ayıplıyor... 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul)- Konuya gel, ayıp olan o. 

NEVZAT ERCAN (Devamla )- Değerli milletvekilleri, bakınız, üçüncü yasama yılında bu 
Meclis, on ay süreyle çok verimli ve başarılı bir çalışma yapmıştır -hafızalarınızı tazelemek için 
söylüyorum- çok tarihî günlerimiz olmuştur. O tarihî günlerde, bu sıralarda olmasını istediğimiz ve 
mutlaka olmasını beklediğimiz... 

) MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Biz buradaydık! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- İsterseniz örnekleyelim: Bu Meclisin kürsüsünden, millet adı

na yemin etmiş olmalarına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ülkesi ve milletiyle bölmek is
teyenlerin, devleti bölmek isteyenlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu gündeme geldi
ğinde, millet vicdanında infiale sebep olmuş bir hadiseyi burada çözmek istediğimizde -sayın ge
nel başkanlar dahil olmak üzere- Anavatan Partisi ve Refah Partisi Genel Başkanları dahil olmak 
üzere, bu Mecliste, bu toplantılarda kendilerini görmek mümkün olmadı.( DYP sıralarından alkış
lar) 

BURHAN KARA (Giresun)- Senin Genel Başkanın neredeydi?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Biz buradaydık; ama, senin Genel Başkanın neredeydi?! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ben hiçbirinizi incitmek ve darıltmak için söylemiyorum; 

ama, bir şeyin altını çizmek istiyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Başbakan neredeydi? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Beyler, siz bu Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdınız, çağrı 

sebebiniz de, Çiller ailesinin mal varlığıdır. 
HALİf DUMANKAYA (İstanbul)- Amerika'ya kaçırdığı paralar; o değil. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Meclis araştırması önergesi, İçtüzüğe ve Anayasaya göre, sa

dece Meclisin bilgi edinmesi açısından bir denetim yolu; ama sizin esas amacınız o değil... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Hayır hayır, o değil Nevzat bey; konu, giden paralar me

selesi. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Geçmişte, devri iktidarınızda çözemediğiniz, biriktirdiğiniz si-
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yasî, toplumsal, ekonomik sebeplerin, sorunların altında ezilip, kaçıp, gittiğiniz o günden bugüne, 
bu Hükümet, Tansu Çiller Hükümeti, Sayın Başbakanımız, bir yüksek siyasî kararlılıkla... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-İnanarak konuşmuyorsun. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...evvela Türkiye'nin anarşi ve terör meselesini, hiç taviz ver
meden, üstüne üstüne giderek -anarşi ve terörde geldiğimiz noktayı hepiniz biliyorsunuz; geldiği
miz nokta, bir gün ülkenin bölünmesi noktasıdır- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bugün Allah'a 
şükürler olsun ki, gidilemeyen hiçbir mezraı yok, hiçbir mezraı!(DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Fatih'te söylediler onu. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Amerika'daki otele gel, otele! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ben gazetelerden de gösteririm. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Hodri meydan; gidelim, beraber gidelim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, işte, Türkiye'nin en önemli meselesi

nin, anarşi ve terör meselesinin çözüm noktasına geldiği günlerde, yine terör saydığımız ekonomik 
meselelerin de 5 Nisan Kararlarıyla aşılmış olma noktasına gelmiş olması, zannediyorum ki, bu 
•araştırma önergesinin veriliş amacıdır. Benim gördüğüm olay budur. (DYP sıralarından alkışlar) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Otele gel, otele! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Oraya da geleceğiz, oraya da geleceğiz; oraya da geliriz, ora
ya da geliriz. 

Bakınız, ben size bir şey söyleyeyim: Şu gördüğünüz siyasî heyetin, ne geçmişte, geride bırak
tığı kanlı bir hadise, ne gözyaşı, ne de çirkin bir iş vardır; hesabını her zaman vererek geldi, hem 
de sandıkta vererek geldi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hiç alakası yok, hiç. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)-Değerli milletvekilleri, bakınız... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Amerika'ya gel, Amerika'ya! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, bir arkadaşımız bu kürsüden ifade etti... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Onlar laf. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Sabırla dinleyin. Ben aslında sizi üzecek şeyler söylemiyorum, 
gerçeklere işaret ediyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Biz Tansu Hanımdan bahsediyoruz, DYP'den değil. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bir arkadaşımız bir şey söyledi; dedi ki: "Sayın Başbakan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde versin hesabı." 

Değerli arkadaşlar, biz çok şeyler yaşadık. Hatırlayınız, "Ben Allah'tan başka kimseye hesap 
vermem" diyenleri hatırlayınız. 

ALİ ER (İçel)-Bu memlekette 5 bin insan öldü, 5 bin. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Evet, kaçınılmaz şeydir, herkes Allah'a hesap verecektir. Ba
kınız, hatırlayınız, sizin iyi hatırlamanız lazım bunları, "Allah'tan başka kimseye hesap vermem" 
denildiği günleri ve dönemleri hatırlayınız; ama, Sayın Başbakan, elbette ki, Allah'a verecek hesa
bını. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)-Buraya, buraya!.. • 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ama, bugün Yüce Millete de bu hesabı vermeyi boynunun 
borcu saymıştır ve Türkiye Elektrik Kurumu salonunda...[ANAP.sıralarından alkışlar(!)] 

Evet, ben söylüyorum... 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Ne olmuş Meclisin çatısına?! Meclisten kaçıp niye orada top
lantı yapıyor?! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Meclisten kaçtınız. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)-Onu da söyleyeceğim. 

Türkiye Elektrik Kurumunun salonunda, sizin bu asılsız iddialarınıza cevap vermek durumun
da kalmıştır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Elektrik Kurumunda!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yaptığımız iş, 
bugün, araştırma önergesiyle bir denetim görevini yerine getirmektir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Vallahi sana yakışmıyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Efendiler, bu Meclis bugün yargı görevi yapıyor değil. Siz bu

rada yargı görevi yapmış olsaydınız, muhatabı olan Sayın Başbakanın isticvabını isteyebilirdiniz; 
ama bugün burada yaptığınız, denetim görevidir. Hükümet adına Sayın Bakanım, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına da bendeniz huzurunuzdayım; istediğiniz hesabı vermeye hazırım. (DYP sıraların
dan "Bravo"rsesleri, alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Gelmiyor ki; kaçıyor!.. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-Hani hesaplar? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Başbakan nerede?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Türkiye Elektrik Kurumuyla ilgili burada söylenilen eleştirile
ri çok mantıksız buluyorum. 

Değerli arkadaşlar, siyasî partiler, kongrelerini hangi gayri resmî salonlarda yapmışlardır; res
mî salonlarda... 

Doğru Yol Partisi, bugün, Türkiye Elektrik Kurumunun o salonunda toplantısını yapmışsa, 
toplantı gününden önceki günde ücretini ödeyerek, tahsil makbuzunu kestirerek, bugün orada o tap-
lanlısmı gerçekleştirmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- TRT'yi soydunuz bir kere. TRT'ye kaç para ödediniz? 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- TRT'ye de ödediniz mi? 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Meclisin suyu mu çıktı! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, sizin zaten bu Meclisin gündemine, ze
minine ciddî meseleler getirdiğinize biz şahit olmadık; bakınız, siz nelerle meşgulsünüz, nelerle! 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugün Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Tansu ÇiUer'in ve 
Çiller Ailesinin mal varlığıyla ilgili Sayın Anamuhalefet Partisinin verdiği Meclis araştırması öner
gesini görüşüyoruz. 

Önce şunu arz etmek isterim ki, körükörüne bir savunma yapmak için kürsüye çıkmış deği-
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lim. Biz, meydanlarda, devlet hayatında dürüstlüğü, şeffaflığı hâkim kılacağımızı, milletin bir tek 
kör kuruşunun hesabını soracağımızı haykıra haykıra iktidara gelmiş bir partiyiz. Nüfuz suiistima
li -buradan Sayın Başbakan ile ilgili olarak şu kadar binası, havuzu, odası, oda saymaktan başka 
yaptığınız ne var!- iddianız mı var, haksız iktisap mı var, haksız zenginleşme mi var, yoksa kamu 
ve özel bankalardan kullanılan kredi mi var?! (ANAP sıralarından "var, var" sesleri) Bunlarla ilgi
li bir iddianız yok, bunlarla ilgili iddialarınız ve belgeleriniz yok. (ANAP sıralarından "var, var" 
sesleri) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Var, dolandırıcılık suçlaması var. 

BAŞKAN-Lütfen efendim... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, devlete zarar verecek en ufak ihmali 
ve himayeyi, müsamaha ile karşılamamız tasavvur dahi edilemez.Bizim için hatanın, kusurun, su
iistimalin, haksız iktisabın, herhangi bir kanunsuzluğun, kimden çıktığı değil, vaki olup olmadığı 
mühimdir. Haksızlığı yapan gözümüz de olsa, çıkarıp atarız; bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
(ANAP sıralarından "palavra, palavra" sesleri) 

Evet, sizinle bizim aramızdaki bir ayrılığa da değineyim: Önemli olan -devirlerde birtakım 
yolsuzluklar, suiistimaller olabilir- kararlılıkla ve cesaretle, bu yolsuzlukları ve suiistimalleri ört
meden ve gizlemeden... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Belli oluyor!... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...geçmişte yapıldığı gibi, hadiselerin üzerine gidebilmek ve 
cesaretle bunların araştırmasını ve soruşturmasını istemektir. Ayrılığımız bu. Burada benim elim
de belgeler var, devri iktidarınızda, müfettiş raporlarıyla... (ANAP sıralarından "açıkla" sesleri) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Onları da ortaya çıkar. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, müsaade ediniz, merakınızı giderecek 
şeyleri söylerim, merak etmeyiniz. 

BAŞKAN- Sayın Ercan, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, diğer hatipleri nasıl sessiz dinlemişseniz, lütfen... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Onlar da sessiz konuştu, böyle yapmadı; bu da öyle konuşsun. 

BAŞKAN-Söz hakkınız var efendim. 

Sayın Ercan, lütfen devam ediniz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Sayın Tansu Çiller ve ailesiyle ilgili önergenize bakalım; öner

genizi ele alalım da, yukarıdan aşağıya bakalım, iddialarınız ne? 
Mal varlığı, politikaya girdiği günden beri tartışılıyormuş... Kim tartışıyormuş, nerede tartışıl

mış, neden tartışılmış? Bu belli değil... Bu mal varlığının, nesi, hangi ölçü ile tartışılmış? Bu da bel
li değil... Hangi mahkemeye başvurulmuş, ne sonuç alınmış; devlete hangi delillerle, hangi ihbar
lar yapılmış? Bunlar da belli değil... 

ALI ER (içel)- Araştıralım! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Daha doğrusu, bu tartışma, tartışılma iddiası kavli mücerret

ten, sübjektif bir isnattan ibaret. 
Bakan ve Başbakan hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış... Bu iddialar neymiş?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Onları da araştıralım! 
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NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...bunları kim ve nerede ortaya atmış? 

Bu cümleyi, bir başbakan hakkında verilmiş bulunan bir araştırma önergesinin başına yazan
lar, ne kadar hafif düştüklerinin, ne kadar garezkâr bir tutum içinde olduklarının acaba farkında mı
dırlar? Ciddî siyaset ölçüsü ile, asgarî bir hukuk anlayışı ve vicdanî bir sorumlulukla, bu tarz iddia 
ve isnatları yanyana getirdiğiniz zaman, bizatihi isnat sahiplerinin ne kadar müşkül durumda kala
cakları aşikârdır ve zaten öyle de kalacaksınız. 

Sayın Çiller ailesinin Amerika Birleşik Devletlerinde gayrimenkulleri varmış ve bu husus Sa
yın Başbakanın ifadeleri ile doğrulanmış! 

Gördünüz mü ayıbı?! Sayın ANAP'lı arkadaşlara samimiyetle sormak istiyorum: Allah aşkı
na, bu nasıl bir kusur?! Bu cümle, servetin, malın kendisini hırsızlık sayan Marksist bir bildiriden, 
Marksist bir partinin tenkit ve tahlilinden alınmış olsa hiç yadırgamayacaküm; ancak, liberal eko
nomiye, serbest piyasa düzenine inanmış, malı, serveti, mirası helal sayan bir dünya görüşünü sa
vunan bir partinin araştırma önergesinde yer almışsa, şaşırtıcılığı bir yana, körü körüne muhalefet 
yapma gayretinin, insanları ne hale getirebileceğinin ibret belgesi olarak görüyorum. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben, geçtiğimiz yıl Hollanda'ya gittim, Amerika Birleşik Devletlerine 
gittim... Hollanda'da mal mülk sahibi olmuş işçilerimizin, Amerika Birleşik Devletlerinde dolar 
zengini olmuş işadamlarımızın, müteahhitlerimizin bu zenginliğinden onur duydum, gurur duy
dum, sevindim; ama, sizin bu önergenizdcki Tansu Hanım ve muhterem eşleri Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşı değil mi? Şu dar zihniyetinize bakın! 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Bakan mı, işadamı mı! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Emlakçı mı, Başbakan mı! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- O zaman komisyonculuk yapsın! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Ayıp ayıp! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Beyler, bunun adı mal ve servet düşmanlığıdır... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Almanya'daki işçilerden mark istiyorsunuz, Almanya'daki 
fakirin parasını niye istiyorsunuz o zaman?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Siz, bu kafa ile mi Türkiye'yi 21 inci asrın modern şartlarına 
entegre edeceksiniz; siz bu kafayla mı iktidar alternatifi olacaksınız?! Nedir çözümleriniz, sizin 
önerileriniz ne? 

Bugün, Sayın Başbakan, bir ikinci sıfat getirdi önümüze koydu: İktidar kaçkınları; sonrası, bir 
de politikayı karalama, sadece yalan, dolan, iftira... Sizin, bununla, siyasette bundan böyle bir ye
re gelmeniz mümkün değil. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Bittiniz!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Gündeme bakın, gündeme bakın siz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Artık bu tutumunuzdan vazgeçin, şu Meclisin önüne öneri ge
tirin, çözüm getirin; yaptığımız yanlışsa, doğrusunu söyleyin; haksızsa, "doğrusu budur" deyin; 
ama, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu çok nazik bir dönemde, beyler, dikkatinizi çekiyorum, 
dünyanın gözünün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üzerinde olduğu bir dönemde, terör ve ekono
mik krizi aşma noktasında kararlı mücadele etmekte olduğumuz bir dönemde, sizin, ülkeyi bir be-
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lirsizliğe, istikrarsızlığa -böylesine gayri ciddî iddiaları Meclisin olağanüstü toplantısının gündemi
ne getirerek- götürmeye, ülkeyi bu noktalara götürmeye hakkınız yok. Benim söylemek istediğim 
bu. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Bu noktaya siz getirdiniz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Siz, çözüm ve önerileri getiriniz; siyaseti biraz ciddî ve sevi
yeli yapınız, alternatif üretiniz, politika üretiniz, çözüm üretiniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- "Komisyon kuralım" diyoruz; işte çözüm. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Palavrayı bırak Nevzat Bey, palavrayı bırak. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- "Sayın Başbakanın ve Sayın Eşlerinin başka bir ülkede yatı
rım yapması düşündürücü ye üzücü olduğu gibi, yerli ve yabancı yatırımcıya kötü örnek olmuş..." 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Değil mi?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Tam bir mantık şaheseri(î) Hakikaten öyle(!) Yazanları tebrik 
etmek Iazım(!) 

Dışarıdan Türkiye'ye, Türk cumhuriyetlerine sermaye davet eden; Kafkasya'ya, Türkistan'a, 
Ukrayna'ya, Rusya'ya, Filistin'e ve dünyanın her tarafına sermaye ve teşebbüs ihracını teşvik eden 
-dünya tek pazar haline geliyor beyler. Siz, kendinizi, iktidar alternatifi gören bir parti olduğunuz 
için söylüyorum, belki bir noktada sizi uyarmak istiyorum- 21 inci yüzyıla doğru gittiğimiz şu gün
lerde her türlü ekonomik teşebbüste dünyaya entegre olmak isteyen, dünyayla rekabete hazırlanan 
Türkiye'de, bir vatandaşın yabancı bir ülkede yatırım yapması hangi mantıkla üzücü ve düşündü
rücü oluyor, anlayan var mı?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Siz de yatırım yapın Nevzat Bey! 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Hele bunun yabancı yatırımcıya kötü örnek olması nasıl bir 
mantık sefaleti! Bu mantıksızlığa göre, yabancı yatırımcıya, siz, "Türkiye'ye gelmeniz doğru", 
Türk yatırımcısına da "dışarıya gitmeniz yanlış" mı diyeceksiniz, "biz dışarıya yatırım yapmayı 
yanlış buluyoruz, sen de çık memleketine git kardeşim" mi diyeceksiniz?! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Başbakan mı, yatırımcı mı?! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Sayın ANAP'lılar, ben, kendimi, saygıdeğer Grubunuz adına 

verilen önergeyi anlamaya -beni dikkatle dinleyiniz- gerçekten zorluyorum. Ben, verdiğiniz öner
geyi anlamaya ve Sayın Başbakan ve ailesinin kusurunu görmeye çalışıyorum, ona gayret ediyo
rum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Nevzat Bey, emlakçi mi, Başbakan mı, ne diyorsun sen?! 

BAŞKAN- Sayın Aşık, lütfen... 
AHMET SAYIN (Burdur)-Grup Başkanvekilisin, ayıp oluyor! 
BAŞKAN-Sayın Ahmet Sayın... 
AHMET SAYIN (Burdur)-Onları susturun Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Onları da susturuyorum efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur)-Müdahale eden Grup Başkanvekili... Ayıp! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- İşte bu nedenlerle, Başbakanın ve yakınlarının yurt dışındaki 

mal varlıklarının ve kaynaklarının araştırılarak açıklığa kavuşturulması maksadıyla... Anayasa ve 
İçtüzüğün ilgili maddelerine göre, Meclis araştırması açılması gerekiyormuş(î) 
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Şimdi, yemin ederim ki, bu kadar gayri ciddî bir gerekçeyle, Yüce Meclisin, ülkenin son de
rece ağır... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayenizde... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Yani, siz düşünmüyor musunuz bunları?.. 
...sorumluluklarını yüklenmiş bir Başbakanının meşgul edilmiş olmasını görmekten dolayı son 

derece üzgün ve müteessirim. Başbakan ve ailesi -siyasî sıfat ve nispetleri bir yana- Türkiye Cum
huriyetinin hür vatandaşlarıdır Bir vatandaşa, durup dururken, "senin neden paran var, sen neden 
ticaret yapıyorsun?" demenin hukukî ve vicdanî gerekçesi acaba nedir? Yoksa, parası, malı olanın 
siyasete girmesi, Başbakan olması mı hata?! 

ADNAN KESKİN (Denizli)- "Neden paran var?" demiyoruz, "nereden buldun?" diyoruz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Böyle bir hatanın, kusurun, aklî, ahlakî, vicdanî ve hukukî da

yanakları varsa, arkadaşlarımız lütfen bize de bildirsinler. Böyle bir açıklamayı, sayın .önerge sa
hiplerinin ve Anamuhalefet Partisinin Sayın Sözcüsünün konuşmalarında göremedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede ciddîye alınabilecek hiçbir iddia, hiçbir delil, 
hiçbir unsur göremediğimizi söylemekte mazurum. Yüce Meclisi, yorucu bir yasama yılının sonun
da, bu yaz sıcağında toplanmanız için çok daha ciddî ve ağırlıklı bir sebep olmalıydı; hafiflik ve 
gayri ciddilik aşikâr olduğuna göre, bu önerge neyin nesi? Bu önergeyi verenler de, bunun bir şey 
olmadığını benim kadar biliyorlar. Öyleyse neden verdiler? Evet, esas sual budur. 

Değerli milletvekilleri, bize göre, bunun cevabı çok açık olarak şudur: 
Aziz arkadaşlar, bu, bir siyasî komplonun, Bizansvari bir entrikanın Meclis zemininde tezgâh

lanan ilk adımıdır. Evet, ilk adımıdır bu. Bu, bir siyasî komplodur; bu, bir siyasî entrikadır. Siya
sette böyle şeylerin de olabileceğini belki düşünmek mümkündür; ancak, acaba bugünkü Türki-
ye'nin -işte benim duyarlılığım burada- böyle komplolar... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Senin duyarlılığın bakan olmak! 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...Bizans entrikaları oynayacak vakti ve takati var mıdır? Size 

soruyorum. Siz bunları anlamakta güçlük çekiyorsanız... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Ercan, size de süre tanıdım, sözlerinizi bağlamaya gayret edin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ben, başka bir üslupla ifade etmek şansına sahip değilim, ga

yet açık ve net söylüyorum, Türkiye'nin... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Bizans entrikaları çeviren Tansu Çiller Hanımın kendisidir. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...Bizans entrikalarıyla oyalanacak vakti ve takati var mıdır? 
Bir komploya kurban etmek istediğiniz Sayın Başbakan, bugün Türkiye'nin şansıdır ve bugün, 

Türkiye'nin sorunlarının çözümünün de tek alternatifidir. (DYP sıralarından alkışlar) 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ama, vatandaş öyle demiyor!.. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Memur, işçi aç ve sefil durumda... 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ama, sizin bu komplolarınız ve entrikalarınız başarıya ulaşır

sa, entrika tutarsa, acaba sadece Sayın Başbakan mı yıpranmış olacak? Onu soruyorum size; sade
ce Doğru Yol Partisi mi sarsılacak? Bunun herkes tarafından çok iyi düşünülüp taşınılması gerek. 

Ülkenin önünde devasa bir millî mesele olarak bölücü terör konusu var. Var mı, devrettiniz mi 
bize bunu? Devrettiniz. Ülke ve millet birliğinin savunması var. Bu Başbakan, "ya bitecek ya bite
cek" diye haykırarak bu belanın üstüne gidiyor... Gitmedi mi? 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)-Palavrayı bırak. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Yüce milletimizin ve Yüce Meclisin, sizin, bizim, hepinizin 
kararlılığını ifade ediyor. Bu mücadele iyi bir merhaleye ulaştı, sonuca yöneldi. Bize göre böyle, 
size göre nasıl acaba? Diyelim ki, size göre böyle değil... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Vatandaş öyle demiyor ama... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...o takdirde.terör ve anarşi konusunda, eğer dediğim noktaya 
ulaşılmamış ve hayli mesafe varsa; Türkiye, bununla, istikrar içinde mücadele etmek durumunday-
sa; bugünkünden daha etkili, daha kararlı bir mücadele gerekiyorsa, böylesine gayri ciddî bir araş
tırma önergesiyle Türkiye'nin gündemini işgal etmeye hakkınız var mı, diye sormak da benim hak
kım ölür. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Gayri ciddiyse niye toplantı yapıyorsunuz? 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Kim yapıyor bu mücadeleyi? Bu mücadeleyi, askerimiz yapı
yor, polisimiz yapıyor, korucularımız yapıyor, diplomatlarımız yapıyor; tek kelimeyle, Mehmetçik 
yapıyor. Mehmetçik, bunu, siyasî bir karara, kararlılığa dayanarak yapıyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Amerika'ya götürün diye yapmıyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Arkasında hükümeti olmayan, arkasında siyasî bir kararlılık, 
siyasî istikrar olmayan böyle bir mücadele yürütülebilir mi? 

Cudi Dağının tepelerinde, Habur Suyunun kıyılarında, yabancı ülkelerde, uğruna can baş ko
yarak vatan görevi yapanların, Ankara'yı hangi hassas kulaklarla dinlediklerinden, bu önergeyi ve
renlerin haberi var mı? Bu tarz siyasî ihtiras, komplo ve entrikaların bu mücadeleyi ne hale getire
ceğini, vatanı nasıl bir badireyle karşı karşıya bırakacağını hesap edebiliyorsanız, hemen önergeni
zi geri çekin. . 

MEHMET SEVEN (Bilecik)-Vergi kaçakçılığı var. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Yok, eğer hesap edemiyorsanız, denecek başka şey yoktur. Sa
dece... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Millet sizi istemiyor. Hadi seçime gidelim Sayın Ercan. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

NEVZAT ERCAN (Devamla)-Evet... 
BAŞKAN- Sayın Ercan, siz devam edin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)-Evet, doğru... 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 Martta seçim yaptık. Doğru Yol Partisini, bu millet, 

bir defa daha birinci parti yaptı. (DYP sıralarından alkışlar) Beyler, ben şimdi konunun dışına çık
mak istemiyorum; ama, 27 Mart ve nisan, mayıs, haziran, temmuz... Türkiye genelinde 30 milyo
na yakın seçmenin, sandık başına giderek iradesini ortaya koyduğu 27 Mart seçim sonuçlarına eğer 
itibarsızlığınız varsa, yani millet iradesine bir itibar etmiyorsanız, ona bir diyeceğim yok. Seçime 
27 Martta gittik. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- 10 Temmuz ne oldu? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- 10 Temmuza gel, 10 Temmuza... 
BAŞKAN- Sayın Dumankaya, bundan sonra buradaki konuşmalarından keserim bunları, ona 

göre... 
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NEVZAT ERCAN (Devamla)- İşte 3 Temmuz ile 10 Temmuz arasında 13 yerde yapılan se
çimde de Doğru Yol Partisi birinci partidir. Bakınız, eğer siz, 500 bin seçmenin kullandığı oyu baz 
alarak, Türkiye'de siyasî partilerin bir genellemesini, genel manada bir değerlendirmesini yapıyor
sanız, ona siz kendinizi de inandıramazsınız. 

EYÜP AŞIK (Devamla)-500 bin az mı? 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Medyaya rağmen, bütün olumsuz şartlara rağmen, sizi, birin
ci parti; bizi dördüncü, beşinci parti gösterme gayretlerine rağmen... 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Zaten öyle. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- ...aziz milletimiz, ne bu demagojiye ne bu baskılara boyun eğ
di; o, sağduyusuyla sandık başına gitti ve Doğru Yol Partisini gene birinci parti yaptı. (DYP sıra
larından alkışlar, ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Evet, gene birinci parti yaptı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Ercan, lütfen bağlayınız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- İkinci önemli sebep de, yani bu araştırma önergesinin verilişi

nin esas amaçlarından ikincisi de şudur; Bu Hükümet, bu Başbakan, üç ay önce, yılların ihmalini 
yüklenerek, bir ekonomik istikrar paketini uygulamaya koymuş; üç ayın sonunda, uygulanan ted
birlerin isabetini, isabetsizliğini milletin önünde değerlendirmiştir. Daha iki gün önce bu değerlen
dirmeyi bütün dünya ile birlikte dinlediniz, okudunuz. "Sadece iyi bir başlangıç yaptık, tedbirleri
miz tutmuş görünüyor, göstergeler olumlu." Bunu diyen kim içte ve dışta? Dünya Bankası, OECD 
raporları, IMF... Bunlar* bugünkü gazetelerde de var. Benim öyle gazete falan gösterme alışkanlı
ğım yok. Siz, önergeleri, gazete haberleriyle falan veriyorsunuz; sizin üslubunuz bu. Yani, bakınız, 
buralarda yazıyor; OECD, "Türk ekonomisinde belirgin bir iyileşme görülüyor" diyor. Diğer yan
dan da, "Türkiye'de huzur ve güvenin tesis edildiği; o bakımdan, Türkiye'ye turistlerin gitmesin
de bir mahzur olmadığı" şeklinde haberler var. Bunlar sizleri sevindirmeli, bunlar sizleri memnun 
etmeli. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sandığa mahkûm olacaksınız. 

BAŞKAN-Sayın Erdal, lütfen... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ama, daha çok işimiz var. Doğrudur; olumlu sonuçlarını alı
yoruz. Bu krizi, birlikte, beraberce aşacağız; Aziz milletimizin bize olan güveni, sadakati, yüksek 
sabrıyla ve Allah'ın izniyle biz bu krizi aşacağız. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bir iki otel daha alırsınız!.. 

BAŞKAN- Bağlayalım Sayın Ercan. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 
Dışarıda, içeride, bu değerlendirme yüzde yüz olumlu yankılar yapıyor. Bu olumlu başlangı

cı, içeride ve dışarıda bertaraf etmek için ise, sadece üç beş günlük bir istikrarsızlığın kâfi gelece
ğini hepimiz biliyoruz; siz de çok iyi biliyorsunuz sayın milletvekilleri; aranızda başbakanlık, ba
kanlık yapmış saygıdeğer insanlar var... "Çiller'in babasından kaç para kaldı; Amerika'daki evi kaç 
odalı?" derken, meydana gelecek istikrarsızlığın, hatta sadece içte ve dışta meydana gelecek güven
sizlik ve tereddütün, Türkiye'ye, ekonomik bakımdan, hassas malî münasebetler bakımından neye 
mal olacağını çok iyi bilmek ve hesap etmek mevkiindesiniz. 

MEHMET SEVEN (Bilecik)-Götürün o zaman, götürün!.. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla)- Türkiye, sadece bizim değil, sizin de sorumluluğunuzda. Onun 
için, bugünkü basında, aynen benim söylediğim gibi, "çok gayri ciddî bir araştırma önergesi veril
miştir, gündem değiştirilmiştir" diyen milletvekili, yine muhalefet partisine mensup bir milletveki
lidir; sadece ben söylüyor değilim. 

MEHMET SEVEN (Bilecik)-Kimdir o, söyle. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, bizim bunlarla oyalanacak vaktimiz 
yok; sizin var mı, bilmem! Bunlardan Türkiye siyasetine fayda yok. Demokrasiyi bütün kurum ve 
kurallarıyla yaşatmak, bu üsluplarla mümkün olamaz. Siyaseti kirletmemek, siyasetçiyi küçültme
mek, uydurma gerekçelerle, devlet sorumluluğu yüklenmiş insanların itibarlarıyla öynamamak la
zımdır; aksi takdirde, rejimi sıkıntıya sokarız. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)-Siz başlattınız. 
NEVZAT ERCAN(Devamla)- Yüce Meclisin itibarına, Hükümetin itibarına biz saygı göster

mezsek, bu konularda biz titiz ve hassas davranmazsak, bunu başkalarından nasıl isteyebiliriz? Tür
kiye Başbakanını, durup dururken bir koltuk sevdasına kurban etmenin, dedikodularla şaibeli hale 
getirmenin Türkiye'ye ne faydası var? Yoksa, Meclisin dışında millet yok mu, Ankara kulislerinin 
dışında Türkiye yok mu? Millet, bu oyunlara kanacak mı, yapanlara "aferin" mi diyecek? Komplo 
ve entrika üzerine, farzımuhal bina edilebilecek bir saltanat, kaç gün sürecek zannediyorsunuz? 
DYP Genel Başkanını, DYP'yi saf dışı ederek, bu Mecliste nereye varabileceğinizi zannediyor
sunuz? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Millet sizi saf dışı etti. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)-Herkes aklını başına toplamalıdır. Hesap vermekten kaçan ve 
korkan yok. (ANAP şıralarından "Haydi seçime, seçime" sesleri) Bugün, Sayın Başbakan, gayet 
açık ve net seslendi size, "hodri meydan" dedi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başbakan, sırf dedikoduları önlemek adına, sırf kamuoyunun şaşırtılmasının önüne geç
mek adına, şeffaflık ve dürüstlük ilkemiz adına, yıl be yıl, geriye doğru tam 20 yıl giderek, millet 
Önünde belgeleri ortaya koydu. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Kabul oyu verin o zaman. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bu bilgileri ve belgeleri dinlediniz, gördünüz; konuşma metni 
de herkesin önünde duruyor... 

Verilemeyecek bir hesabımız yok. Herkesten aynı yiğitliği, aynı dürüstlüğü bekliyor ve biz de 
sizlere "hodri meydan" diyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) Ama, ANAP'ın entrika kokan önerge
sine, bu sebeplerle "hayır" diyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-İşte şimdi olmadı; kaçıyorsunuz!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Hemen arkasından, bütün genel başkanları kapsayan... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- İşte benim Genel Başkanım, "varsa getirin" diyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- ANAP'ın entrika kokan önergesine Grubumuzun oyu rettir. 
Size alet olamayız. Bizans oyunlarına kurban edilecek Başbakanımız yoktur. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Genel Başkanım Mesut Yılmaz, "varsa şimdi verin" diyor, 
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BAŞKAN- Sayın Dumankaya... , 

NEVZAT ERGAN (Devamla)-Biz, Sayın Başbakanımızın arkasındayız, millet de onun arka
sında. 

Değerli milletvekilleri, biz, Türkiye meselelerinin arkasındayız, biz kaçak da değiliz; biz, üç 
ay içerisinde, sorunların altında ezilip kaçanlardan da değiliz. On aydır, oniki aydır, bize devretti
ğiniz, ülkenin kronik hale gelmiş, bütün sorunlarını taşımaya çalışıyoruz; hiç olmazsa engel olma
yın... 

BAŞKAN-Sayın Ercan, lütfen... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Hiç olmazsa yolumuza taş koymayın; bizim sizden istediğimiz 
o. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Süre çok geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Efendim, müsaade edin de bağlasın. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz, herkesi de, tarih ve mil
let önünde sorumlu davranışa davet ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can 'in, partilerine sataşması nedeniyle konuşması 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, sataşma sebebiyle söz isti
yorum. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Sungurlu?.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Efendim, Sayın Grup Başkanvekili, konuş
masında, Anavatan Partisi Grubunu hedef alan çok ağır sözler söyledi; "Bizans oyunu, komplocu, 
entrikacı, iftiracı, karalayıcı..." gibi, şu anda bir kısmını aklımda tutamadığım sözler söyledi. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Önergeyi tarif etti!.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Hayır, "Anavatan Partisi milletvekilleri" ta
birini de kullanmak suretiyle, hiç alakası yokken, yargılananlar Anavatan Partisi milletvekilleri de
ğilken, bütün konuşması Anavatan Partisi milletvekillerine hakaretle doludur. 

Ben, bu sebeple, sataşma sebebiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN- Efendim, o konuşmaları reddettiğinizi zabıtlara geçirdik. Bu yetmez mi? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Hayır efendim. Rica ederim... Sayın Baş

kan, bir grup başkanvekili, burada, hiç alakası yokken Anamuhalefet Partisine bu kadar ağır sözler 
söylemiştir. Sataşma sebebiyle söz istiyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, salonun havalandırması geç işlediği için sıkıntı var, yoruldu
ğunuzu da görüyorum; ama, işin sonuna geldik. • 

Sayın Sungurlu, lütfen oturur musunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, size şunu söyleyeyim... 
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BAŞKAN- Efendim, sizi dinledim ve kanaatimi de söylemedim. Lütfen oturur musunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Ben oturduğum zaman, meselenin çözülme
si lazım. 

BAŞKAN-Ben daha kanaatimi söylemedim ki!.. ' 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Efendim, usulî bir meseledir, sataşma sebe
biyle söz istiyorum Ve bütün bu meselelerde de İçtüzüğe aynen uyarım. 

BAŞKAN-Efendim, siz söz istediniz, buyurun oturun... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Ama, ne zaman karara bağlanacağını da bil

mem lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Lütfen oturun efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Efendim, oturmakla meselenin çözülmeye
ceğini biliyorum. 

BAŞKAN-Çözülür efendim; bakın nasıl çözülüyor... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, şu anda ben muhatabınızım, 
bunu biliyorsunuz. 

BAŞKAN-Efendim, oturur musunuz... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Ben hakkımı almadıktan sonra oturmakla 
mesele çözülmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, size saygımdan dolayı, siz ayaktayken konuşamıyorum. Lütfen... (DYP 
sıralarından alkışlar) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-Pekâlâ., 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmeleri kesmek istemiyorum; çünkü, gruplar adına Öner
ge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önerge sahibi adına, yine, zannederim birinci imza sahibi olarak Sayın Mahmut Orhon 
söz istiyor. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-Evet. 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, bu konuşmadan sonra düşüneceğim sizin talebinizi. Rahatladınız 
mı efendim? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Hayır. "Düşüneceğim" derken, neyi düşü
nüyorsunuz? Bu anda bana söz verip vermeyeceğinizi bilmem lazım.Ben, şimdi söz istiyorum sa
taşmadan dolayı. , 

BAŞKAN- Efendim, "düşüneceğim" yerine "vermeyeceğim" derdim. Demek ki... Lütfen 
efendim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU ( Gümüşhane)- Ondan sonra başımıza ne geleceğini bile
meyiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Rica ederim... Oturur musunuz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, bu meselenin karara bağlan

masını istiyorum; oylama yapılır, grup dağılır, başka şeyler olur... Ben, meselenin şimdi karara 
bağlanmasında ısrar ediyorum. Aksi takdirde, hakkımızın verilmeyeceğini, bütün bu meselelerde 
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olduğu gibi, bir oldubittiyle karşılaşacağımız endişesini taşıyorum. Çünkü birçok defa karşılaştık 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Sungurlu, direniyor musunuz? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-Direniyorum efendim. 
BAŞKAN-Buyurun. Zaptı getirtiyorum. 
Bu arada Sayın Orhon da konuşmasını tamamlamış olsun. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile yakınlarının yurtiçi 

ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/193) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın Orhon'a söz veriyorum. Kişisel konuşma süreniz 10 dakikadır; buyurun. 
MAHMUT ORHON (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. Benden önce konuşan DYP sözcüsü arkadaşı ibretle dinledim. Dinledim ve çok üzüldüm. 
Bizans oyununu burada kimlerin oynadığını biz çok iyi biliyoruz. Bizans oyunu oynayanlar, ver
gi kaçakçılığı yapanlardır. 

BAŞKAN- O noktaya girersen, Sayın Sungurlu'ya söz vermem. Lütfen... 
MAHMUT ORHON. (Devamla)- Ayrıca o da bildirir. 

BURHAN KARA (Giresun)-Pazarlık mı yapıyorsunuz?! 
MAHMUT ORHON (Devamla)- "Belge yok" diyorsunuz, size bir belge gösteriyorum: 

Sayın Çiller'in "500 milyon liraya aldım" dediği yatın belgesidir bu; aynen okuyorum: "Özer 
Uçuran Çiller'e 500 milyon Türk Lirası gösterip vergi kaçırarak... "Değerini 500 milyon lira gös
terdiği teknenin, yatın fiyatı, belgelerde 12 milyar liradır. Belge buradadır ve resmî belgedir. Bura
dan 11,5 milyar liranın vergisi kaçırılmıştır, bir... 

İkincisi: "Hiç ciddî değil" diyen bu arkadaşımıza biraz evvel okudum, Sarıyer'deki 15 milyar
lık arsa, 1 milyar lira gösterilerek vergi kaçırılmıştır. Bunu gayri ciddî bulanlar, gayri ciddî insan
lardır. Gayri ciddî olanlar, Meclisi bırakarak, TEK salonlarında toplantı yapanlardır. "Hodri mey
dan" diyor. Politikacının güreş meydanı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir, sokak değildir, sokakta 
kimlerin güreş yaptığını hepimiz çok iyi biliriz. (DYP sıralarından gürültüler) 

Size bir şey daha söylüyorum. TRT'yi devamlı kendi şahsınız adına kullanıyorsunuz, bari adı
nı değiştiriniz "TRT Çiller" deyiniz veya "Tansu RT" deyiniz adına da, olsun bitsin! 

"Efendim, bizim zamanımızda anarşi halledildi" diyorsunuz. Söyleyen arkadaşı davet ediyo
rum. Şimdi, gece, anarşinin olduğu yerde eğer tek başına gezebilirse, hodri meydan! Beraberce gi
delim; gezemiyorsa, burada yalan söylemesin.. Anarşi halledildi denen yerde 4 bin tane okul kapa
lıdır. 

Anarşiyi Anavatana yıkanlara soruyorum. 1980'den evvel şehit edilen 5 bin tane genç sizin 
eseriniz. Adalet Partisi zamanında öldürülmedi mi? 70 bin tane genç cezaevlerinde o zaman sürün
medi mi? Sizlere soruyorum, bunlara da gayri ciddî diyebilir misiniz? Sizin için gayri ciddî olabi
lir tabiî, sizin için gayri ciddî olabilir; çünkü siz, "ben vergi kaçakçısıyım" diyen kişiyi bakan ya-
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par, onu da şerefle takdim edersiniz! Sizin için nedir ki bunlar! Sizin için ciddî olan, Amerika'ya 
götürüp yatırım yapmaktır; bu milletin malını, bu milletin parasını, bu milletin gelirini, fakirin fu
karanın hakkını Amerika'ya götürüp yatırım yapmaktır/Sizin için ciddî olan, doğumuna iki ay ka
la, Amerikan vatandaşı olsun diye, gidip Amerika'da doğum yapmak ve böylece çocuklarını Ame
rikan vatandaşı yapmaktır. Sizin için ciddî olan budur Ve size soruyorum: Amerikan vatandaşı olan 
bu çocuklar, Mehmetçikle birlikte, doğuda ve güneydoğuda teröristlere karşı mı çarpışacak, yok
sa Amerika'da Yankilerin askeri mi olacaktır? Bunlar ciddî meselelerdir ve açıklanması gerekli
dir. 

Sayın Tansu Çiller'in, Türk vatandaşı mı, Amerikan vatandaşı mı olduğunu açıkça ispat etme
si gereklidir. Bunlar, araştırma önergesinin verilmesinin gerçek sebepleridir. 

ADİL AYDIN (Antalya)-Utan, utan! 

BAŞKAN-Sayın Aydın, lütfen... 
ADİL AYDIN (Antalya)-Bizans oyunları bunlar. 

BAŞKAN-Ne yapalım?! Lütfen... 
MAHMUT ORHON (Devamla)- "Bizans oyunu", değil mi?! İşinize gelmeyince, dokununca, 

böyle bağırırsınız. Bağırın bağırın, iyidir; millet sizin bağırdığınızı duyuyor. Sizin tabirinizle, nası
rınıza basıldı!.. 

BAŞKAN- Sayın Orhon, lütfen Genel Kurula hitap edin, bakmayın o tarafa. 

ADİL AYDIN (Antalya)- Sizin nasırınıza basıldı. 
ı MAHMUT ORHON (Devamla)- Kimin nasırına basıldığı da açıkça meydandadır. 
AHMET SAYIN (Burdur)- Sayın Başkan, ciddiye almayın, boşverin!.. 

MAHMUT ORHON (Devamla)- Ben, gerçekleri açık açık söyledim ye söylemeye de devam 
edeceğim. 

BAŞKAN- Sayın Orhon, devam edin efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla)-Sayın Başbakan burada diyor ki, "yurt dışındaki işçiler, he

pinizden 1 000'er dolar istiyorum." (ANAP sıralarından "mark" sesleri) Pardon, "1 000'er mark 
istiyorum" diyor. Niçin istiyorsunuz? Marklar gelecek, piyasaya sürülecek ve bir transfer yoluyla 
Amerika'ya gidip yatırım yapacak. Kim yapacak? Kim yaparsa yapsın. Başbakan yaptığına göre, 
herkes de yapar bunu... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sen de yaparsın... . ' .' ' 
MAHMUT ORHON (Devamla)- Ama, bu ciddî bir olay değildir! Gayri ciddî olan budur sa

yın sözcü. Bunun hesabını veremiyorsanız, burada "ciddî" veya "gayri ciddî" demeniz hiçbir şey 
ifade etmiyor; o, sizin şahsî görüşünüz oluyor. Ciddi olan, sabah namazından evvel ekmek kuyru
ğunda bekleyen bu memleketin insanını düşünmektir. Ciddî olan, sokağa attığınız 600 bin işsize 
iş bulmaktır ve 600 bin rakamını, "52 bin" diye küçültmek değildir. Madem ciddîsiniz, meseleleri 
ciddî olarak ortaya koyunuz. Ciddî meseleleri, demagoji yaparak, saptırarak ortaya getirmeniz, si
zin gayri ciddî olduğunuzu açık açık ortaya koymaktadır ve tüm bunların hesabını açık açık ver
mek zorundasınız. 

"Bitti" dediğiniz, gerek İstanbul Bankası davası, gerekse Bizim Vadi davası hukuken hâlâ de
vam etmektedir ve bunlara ciddî olarak cevap vermeniz gerekmektedir. Bunun için de, bu araştır-
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manın açılmasına "evet" demeniz gerekmektedir. "Hodri meydan" diyorsunuz, ben de "hodri mey
dan" diyorum; benim Sayın Genel Başkanım işte buradadır, siz bu araştırmanın açılmasına "evet" 
deyiniz, biz bir önerge daha vereceğiz. 

MEHMET CEBİ (Samsun)- Biz verdik önergeyi. 

MAHMUT ORHON (Devamla)- Size lüzum yok; çünkü sizin önergeniz, işi sulandırmak için 
verilen bir önergedir. 

Sayın Genel Başkanımızın mal varlığının araştırılması için biz bir önerge daha vereceğiz; hod
ri meydan, ikisine de hep birlikte "evet" diyelim, var mısınız? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Meydandan kaçmayın, işte Meclis... TEK'te, sokakta aramayın çareyi; çareyi Mecliste arayın. 
Satın aldığınız, para dağıttığınız basın mensuplarında aramayınız... (Gürültüler) 

NİHAT MATKAP (Hatay)-Açıkla. 

MAHMUT ORHON (Devamla)- Evet, açıklıyorum. 

Sayın Başbakanın, Devlet Bakanlığı sırasında 2,6 trilyon lirayı basın mensuplarına nasıl dağıt
tığını çok iyi biliyoruz ve "Sayın Tansu Çiller" imzasıyla dağıtılan belgeler bendedir; merak eden 
varsa, kendilerine her zaman takdim etme imkânım da vardır. Bu Amerika meselesi ortaya çıktık
tan sonra, bazı büyük basın organlarına sus payı olarak 4 trilyon liraya yakın para dağıttığını da, 
bunların kimler olduğunu da biliyoruz. Ama, bir şey daha biliyoruz: Bizim, çiftçiye dağıttığımız ve 
sizlerin 20 milyon çiftçiye dağıtmak istemediğiniz 7 trilyon lira, çiftçiye tanınan sübvansiyona eşit
tir. Bunu çiftçi de biliyor, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz; çünkü gübre ve tahıl fiyatlarını kı
sıtladığınız zaman, çiftçiye vurduğunuz darbe de ortadadır. 

Anavatan hükümetleri zamanında DAP gübresinin fiyatıyla... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Şimdi çiftçiye geldin... 

MAHMUT ORHON (Devamla)- Evet, sizin sözcünüz de aynı şeyleri söyledi, "çiftçi" dedi, 
"onların dertleri" dedi, "ciddî meseledir bu" dedi; ben de bunu getiriyorum. 

DAP gübresinin fiyatıyla tahılın fiyatı aynıydı. Sizin zamanınızda, tahılın, buğdayın fiyatı 3 
bin lira, DAP gübresi 9 bin lira. Üç kat fazla. Bu mu sizin ciddiyetiniz, bu mu sizin çiftçiye yap
tıklarınız?! Siz daha çok şeyler yapacaksınız, biz bunları biliyoruz... 

"5 Nisan tedbirleri" diyorsunuz; "5 Nisan tedbirleri dünyada ve Türkiye'de iyi karşılandı" di
yorsunuz. Siz bunu, yüzde 140 enflasyon altında ezilen vatandaşa sorunuz; hele şöyle sokağa çıkı
nız bir kere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Orhon," vaktiniz bitti; size biraz daha süre vereceğim ama, önergeden vaz mı 
geçtiniz yani!.. Lütfen bağlayın efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Buğdaya geldik, sonra arpaya geleceğiz!.. 

MAHMUT ORHON (Devamla)- Hemen bağlıyorum Sayın Başkan. 

"Dünya ve Türkiye bizi tasdik etti, bizi iyi buldu, Sayın Başbakanımızı iyi buldu" diyorsunuz. 
Bakınız, size bir belge göstereceğim, bu belge, Amerika Birleşik Devletlerinde 1994 yılında yayın
lanan "Encyclopaedia Britannica"nın, Sayın Başbakan Tansu Çiller'i tarifidir. Sayın Başbakanın, 
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eşiyle birlikte, gayrimenkul spekülasyonundan 60 milyon dolar servet sahibi olduğunu yazıyor. Bu 
yatırım sadece Türkiye' ye değil, Amerika Birleşik Devletlerine de yapılmıştır; bu yatırım Sayın 
Başbakan tarafından siyasete girmeden önce değil, Hükümetin üyesi olduktan sonra yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, her şeyi bir tarafa bırakalım ; bu size utanç vermiyor mu? (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) Yarın, Allah'ın ve milletin huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bu
nun arkasından ahlakî çöküntü başlayacaktır; herkes, "Başbakan bunları yapmış, biz de yapalım" 
diyecektir. Bunun sorumlusu sizler olmayacak mısınız ? Oyunuzu verirken, işte bunları düşünün; 
zaten vatandaşın yüzde 93' ü de bu araştırmanın açılmasını istiyor; bunu da düşünün ve kararını
zı ona göre verin. Allah huzurunda, Allah indinde ve kul indinde sorumlusunuz. . • ' . . ' 

Belki birtakım gerekçelerle bugün burada bunun hesabını verebilirsiniz ama, Allah'ın huzu
runda sizi aklayacak hiç kimse olmayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)- Sayın Başkan.konuşmacı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına 
"Amerikan vatandaşı" dedi; sözünü geri alsın. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şu saate kadar yorucu bir çalışma yaptık; önünüzdeki gün
demin sallanmasından, bu çalışmanın yorucu olduğunu anlıyorum. 

VI - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
/. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Sakarya Milletvekili Nevzat Er

can 'in, partilerine sataşması nedeniyle konuşması (Devam) 
BAŞKAN- Sayın Sungurlu, zabıtları elde etme imkânını bulamadım. Sizin şahsınıza güvenim

den dolayı, kısa bir açıklama için buyurun efendim. 

Yeni sataşmalara yol açmayacak şekilde çok kısa olmasını rica ediyorum. 
MAHMUT .OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, yeni sataşmalara sebep ol

mam; buradaki hiçbir konuşmamda sataşmaya mahal vermedim. 
BAŞKAN-Ben de o güvenle söz verdim efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bugünkü gündemimiz fevkalade ciddîdir; ciddî bir gündem olduğu da Meclisin mevcudundan 
belli; ama, buna rağmen, bizim, ciddî bir adam olarak tanidığımız, sevdiğimiz, Doğru Yol Partisi 
Grubu Başkanvekili Sayın Nevzat Ercan, bu oturumu gayri ciddî olarak suçladı ve ANAP millet
vekillerine hiç de yakışık olmayan sözler söyledi. 

Tabiî, bizim o sözlere aynı üslupla cevap vermemiz mümkün değil. Sayın Ercan'ın da, bun
dan sonraki konuşmalarında o üslubu kullanmayacağına inanıyorum. Bugün, her neyse, belki bu 
işin ciddiyetinin baskısı atında öyle bir üslup kulanma ihtiyacını hissetti. 

Muhterem miletvekilleri, şimdi, burada, Sayın Başbakanın mal varlığıyla ilgili bir araştırma 
önergesi verilmiş. Bu önergeden dolayı ANAP Grubunun milletvekilleri hakkında kullanılan söz
lerin hiç yeri yok; ANAP Grubu yargılanmıyor ki!.. Bu işin Bizans oyunu olduğunu söylemeye lü
zum yok; bu iş herkesin gözü önünde oluyor; yani, gizli kapaklı bir iş değil. Doğru Yol'dan millet-
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vekili ayartmak peşinde değiliz; kimseye bakanlık vaat edecek halimiz yok, kimseye menfaat vaat 
edecek bir halimiz yok. Yani, bu kabil şeyleri yapma.imkânına sahip değiliz. (ANAP sıralarından 
alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, sevgili milletvekilleri; sataşma sebebiyle söz aldım, sizi incitmeyece
ğim, hiç merak etmeyiniz; ama, sizi düşündüreceğim.. Elbette ki, bu benim hakkım. 

Şimdi, böyle bir önerge veriliyor... Sayın Nevzat Ercan diyor ki: "Kim söylüyor bunları, bu
güne kadar söyleyen var mı?.." 

Şimdi, bir şeyi bugüne kadar söyleyen yoksa, bu iş ciddî değil midir?.. 

Sayın Başbakan ve ailesi hakkında iki tane dava var. Birisi, İstanbul Bankasının imkânlarını 
haksız olarak kendi şirketlerine devretmekten... Bu davahenüz bitmemiştir beyler. Eğer bitti zan
nediyorsanız... (DYP sıralarından gürültüler) 

Hayır kesinleşmedi, İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinde devam ediyor. 1985 numaralı dos
yadır ve Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesinde, bu dosya, 14.5.1994'tc bozulmuş ve 6 ncı ve
ya 7 nci ayda karar yazılarak mahkemesine gönderilmiştir ve mahkemesi de eski dosya numarası
nı tekrar açmıştır. Şimdi, bakınız, dava devam ediyor. "Söylenti yok" diyor... Ne söylentisi?.. Be
raat kararı (aklanma kararı) Yargıtayda bozulmuş, "yok" deniyor... (DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, ikinci bir olay... (DYP sıralarından gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar, bakınız... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Efendim, bir dakika, bitiriyoruz artık, sonuna geldik, lütfen... 

' MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- Muhterem arkadaşlar, niye kızıyorsunuz?! Ben 
çok sakin söylüyorum; herhangi bir isnatta da bulunmuyorum. "Söylenti yok" diyorsunuz... Arsa 
davasıyla ilgili hadise Yargıtayda bozulmuş, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına gitmiş, takipsizlik ka
rarı verilmiş, takipsizlik kararına da en yakın ağır ceza mahkemesi nezdinde itiraz edilmiş; halen 
gündemde, kesinleşmemiş, bitmemiş. 

Şimdi, böyle, bitmemiş iki tane dava varken, Sayın Nevzat Ercan nasıl der ki, "ortada fol yok, 
yumurta yok." (DYP sıralarından gürültüler) 

Anlıyorum, arkadaşlar rahatsız oluyor... Ben, o zaman, bütün bunlardan vazgeçip bir şey söy
leyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, geçen gün uçağa bindim. Üç pilot beni sıkıştırdılar. Bunu dinleyiniz 
lütfen... Lütfen dinleyiniz. 

TEVFİK DİKER (Manisa)- Bunun sataşmayla ne ilgisi var?! 

BAŞKAN- Efendim, müsaade edin; bitiriyor... Bir dakika sabrınız yok mu?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- Bu pilotlar bana, memleket için endişe içinde 

olduklarını söylediler. Size her türlü mukaddesatım üzerine yemin ederim; kendilerine verdiğim ce
vap şudur: "Politikacılara ve devlet adamlarına bu güvensizliği göstermeyiniz. Biz, bugünkü Hü
kümetin muhalifiyiz, bugünkü Hükümeti yerinden etmek için gayret ediyoruz; ama, bu Hükümet 
bizim Hükümetimizdir, bu Hükümete güvenmek zorundayız. Eğer biz, bizi idare edenlere güven
mezsek, bir yere varamayız." Söylediğim sözler bu mealdedir. Bunu her yerde konuştuğumu da, 
beni tanıyanlar bilirler. Çünkü, bu Parlamentoya ve bu Parlamentodan çıkan hükümetlere güven
sizlik, bana da güvensizliktir, millete de güvensizliktir. 
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Bunun arkasından aldığım cevabı size söyleyeyim ve bu cevabı siz düşünün. Dediler ki: "Bi
zi çok rahatlattınız, güzel şeyler söylediniz; ümit etmemiz için, içimizin ferah olması için, çoluk-
çocuğumuzun istikbali için sizden çok güzel sözler dinledik, bir muhalefet milletvekili olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- ...bizim kusurumuza bakmayanız; bu ülkenin 

Başbakanı bu ülkeye güvenmiyor, çocuklarının istikbalini Amerika'da arıyorsa, bizim bu ülkeye 
güvenmemizi nasıl istersiniz?!" (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz, vatandaşın üzerindeki bu duyguyu hep beraber silmek zorundayız. 
Anavatan Partisine sataşan arkadaşlar, her birimizin, sizin de bir kusurunuz varsa, bizim de bir ku
surumuz varsa, biliniz ki, Meclisteki her kusur -ister iktidarın ister muhalefetin olsun- bütün mil
letvekillerinin omzundadır. Bugün, milletvekillerinin, Parlamentonun kamuoyundaki itibarı nokta
sında bir şey demeyeceğim; ama, tarih huzurunda, oy verirken, işte bu kaptan pilotların söylediği 
sözleri düşünün. Anavatan Partisine ağır sözler söylemekle, meselenin çözümü yoktur. Kararımı
zı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)- ...hepimiz birlikte vereceğiz, bizim vicdanımız 
verecek. Sayın Başkan benim sesimi kesse bile, insanların vicdanı ve o vicdanlardan gelen sesi kes
mek mümkün değildir. 

Saygılarımla. ( ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, hepiniz o kadar hassaslaştınız ki, elektronik mikrofon kapatma cihazı devreye girer

ken bile hassasiyet oluyor. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile yakınlarının yurt içi 

ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (101193) (Devam) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler ta
mamlanmıştır. Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım. Yalnız, bu oylamadan sonra iki önerge daha 
var. Bu iki önerge, şu toplantıyı yaptığımız, İçtüzüğümüzün 7 nci maddesinin son paragrafına gö
re verilmiş önergelerdir; yani, çalışmaların devamını isteyen önergelerdir. Onun için, arkadaşları
mız, birinci oyunu kullandıktan sonra, bunu da düşünsünler. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler.... 
(ANAP sıralarından, "Bravo sosyal demokratıar(!)" sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, bir dakikanızı rica edeceğim... iki Divan Üyesi arkadaşımın sayım
ları arasında çok fark var. Onun için, arkadaşlarımızın ayağa kalkmasını rica ediyorum, tekrar sa
yacağız... • 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

^ Kaç kişi vekâlet ediyor?.. 
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DEVLET BAKANI NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)- Sayın Başkan, ben Devlet Bakam 
Sayın Mehmet Ali Yılmaz Beye vekâlet ediyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır, vekâlet edemez; Mehmet Ali Yılmaz'ın kendisi kuliste... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hayır, kullanamazlar. Sayın Başkan, burada vekâlet ol
maz; bu araştırma önergesi, kanun değil. 

BAŞKAN- Meclis araştırması önergesi kabul edilmemiştir. [DYP sıralarından alkışlar; 
ANAP, RP ve CHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar(!)] ' 

Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerimize oturalım, daha görevimizi tamamlamadık. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantı konusu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; an
cak, Genel Kurulun, çalışmalarına devam etmesine dair, içtüzüğün 7 nci maddesine göre verilmiş 
önergeler vardır; onları okutacağım... 

Yalnız, Sayın Korkmazcan, sizin önergenizin baş tarafını oylamama imkân yok; sadece... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, önergem bir okunsun, ondan sonra tartı
şırız... Oylamanıza imkân yoksa, tartışırız; gerekirse geri alırız; ama, önce önergeyi işleme koyu
nuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, İçtüzüğün 7 nci maddesinde, "olağanüstü toplan
tı konusunda işlemler tamamlanınca, Meclis çalışmalarına devama karar verilebilir" deniyor. 

Olağanüstü toplantının işlemleri tamamlanmamıştır. Neden tamamlanmamıştır? Müzakere 
yapılmıştır; ancak, yapılmış olan bu müzakerenin akabinde, Meclisin çalışmasının devamına karar 
verilebilmesi için, her şeyden evvel, kayıtsız şartsız bir önergenin olması lazımdır zannediyorum. 
Verilen önergeler şartlı önergelerdir. Önce bu hususun açıklığa kavuşturulmasını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan önergelerinin okunmasını istediler; ama, önergelerinin sonu di
ğer önergeyle aynı mahiyette olduğundan, yalnızca ikinci önergeyi oylarınıza sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, bugün çalışma kararı alacağız ve çalışmalara devam edeceğiz; lütfen 
önergeleri dinleyiniz; kararınızı ona göre vereceksiniz. 

VII. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

/ . .- Olağanüstü toplanmış bulunan TBMM'nin, İçtüzüğün 7 nci maddesine göre çalışmalarına 
devam etmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN- Önerileri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü toplanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İçtüzüğünün 7 nci maddesi
ne göre çalışmalarına devam etmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Turhan Tayan 
DYP Grubu Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü olarak toplanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, görüşme
lerini tamamlamış bulunmaktadır. 
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İlgili komisyonlarda bulunan, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir İl (İstanbul İli 
Yalova İlçesinin) ve İki Yeni İlçe Kurulması; Ankara milletvekilleri M. Vehbi Dinçerler ve Ham-
di Eriş'in, Polatlı adı ila yeni bir İl ve İki İlçe kurulması; Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 
arkadaşlarınca verilen İki İlçe ve Onbeş İl Kurulması Hakkındaki Kanun teklifleri ile yeni il ve il
çe kurulması hakkındaki diğer kanun teklif ve tasarıları üzerinde siyasî parti gruplarınca mutaba
kat sağlanmış olduğundan ve halkımızın da beklentileri bulunduğundan, ilgili teklif ve tasarılar, ko
misyonlarda ve Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunun, İçtüzüğün 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, çalışmalarına devam etme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mahmut Oltan Sungurlu Hasan Korkmazcan Hasan Çakır 

Gümüşhane Denizli Antalya 

Mustafa Kılıçaslan Halil Orhan Ergüder 
Sakarya İstanbul . 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, gördüğünüz gibi, ikinci önerge, daha uzatma kararını alma
dan, bir sürü şartlar getiriyor. Önergenin yalnızca son satırı uzatma talebini içermektedir. Onun 
için, Sayın Korkmazcan, birinci önergeyi oylamakla, sizin önergenizin son satırını da oylamış ola
cağız. 

Birinci önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü toplanmış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İçtüzüğünün 7 nci maddesi

ne göre çalışmalarına devam etmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. ' 
Turhan Tayan. 

DYP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN- Önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına devamını istiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - (10/198) sıra sayılı Meclis araştırması önergesinin görüşme gün ve çalışma süresine 
ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN- Şimdi, çalışmalara devam kabul edildiğine göre; DYP Grubu tarafından verilmiş 
bir yeni önerge vardır; onu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 14 Temmuz 1994 günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi gere
ğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla . 
Turhan Tayan 

DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri: İstanbul Milletvekili Sayın Tansu Çiller ve arkadaşları tarafından verilen ve bugünkü 
birleşimde okunmuş bulunan, "siyasî partilerin ve genel başkanlarının mal varlıklarının incelenme-
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si hakkındaki Meclis araştırması önergesinin" görüşmelerine hemen başlanılması ve bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılması; görüşmelerin saat 24.00' e kadar tamamlanamaması halinde, Ge
nel Kurulun gerektiğinde saat 24.00' ten sonra ve müteakip günlerde de çalışmalarına devam olun
ması önerilmiştir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, böyle bir toplantı yoktur. Meclisin çalış
madığı bir anda Danışma Kurulu -İçtüzük gereği-toplanamaz. Şimdi, çalışmaya karar verdikten 
sonra Danışma Kurulu toplantıya çağrılabilir... 

BAŞKAN- Sayın Asiltürk, şimdi, yeni bir İçtüzüğe ihtiyaç olduğunu, hepimiz, şiddetle his
settik. Bu konuyla dünden beri meşgulüz; fakat, bundan önce yapılmış olan olağanüstü toplantılar
da, bu durum üç defa uygulanmış; oradan hareket ediyoruz... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yanlış yapılmış Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmiştir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Sayın Başkan, bu, hukuken, "yok" demektir. 

BAŞKAN- Anlıyorum efendim... 

Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; çalışmalara devam edeceğiz. Grup sözcüleri, 
konuşmalarında, aynı şeyleri beyan etmişler, böyle bir istekte olduklarını söylemişlerdir. 

Grup başkanları, müşterek karar verirseniz, birleşime bir saat ara vermek istiyorum... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Hayır!.. Hayır!.. 

BAŞKAN- Peki, çalışmalara devam ediyoruz efendim. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A)ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983 yılından sonra kurulmuş ve 
TBMM'de grup kurmuş tüm siyasî partilerin ve Genel başkanları ile yakınlarının mal varlıklarının 
araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

BAŞKAN- Verilen önergenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Önergede bir düzeltme var, o düzeltmeyle beraber önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokrasilerde, siyasî partiler, "siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları" olarak nitelendirilmiş 
ve bu ilke, Anayasanın 68 inci maddesinde de aynen yer almıştır. 

Toplumumuzda, haksız mal edinmelerin, özellikle siyasî partiler ile bunların yöneticilerinin 
mal varlıkları ve edinim yolları ile ilgili söylentilerin yoğun şekilde ve uzun süreden beri gündem
de olduğu gerçeği karşısında, Yüce Meclisimizin konunun üzerine gitmesi ve kamuoyundaki kuş
kuları giderici araştırmanın yapılması zorunlu hal almıştır. 

Demokratik hukuk devletinde; her şeyi açık Ve saydam kılmak; oluşmuşsa, yanlış izlenimleri 
ortadan kaldırmak; sistemde tıkanmış olan denetim yollarını açmak; aklanma ve arınma olanağını 
sağlamak gerekir. Bu, hem demokrasimize hem de ülkemize karşı yapılması zorunlu ve önemli bir 
ödevdir. 
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Bu nedenlerle, 1983 yılı başından itibaren kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurmuş tüm siyasi parti genel başkanlarının kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve kardeşlerine ait 
bulunan taşınmaz malları, para, hisse senetleri ve tahvilleri ile altın, mücevher ve diğer taşınır mal
ları, haklan, alacakları ve gelirleri ile diğer tüm mal varlıklarının kaynaklarını, borçlarını ve sebep
lerini ve bu siyasî partilerin bütün mal varlıkları ile taşınmazların iktisap şekilleri ve yurt içinde ve 
yurt dışında, gerek kendi partileri için gerekse sair amaçlarla topladıkları her türlü aynî ve nakdî 
yardımları araştırarak açıklığa kavuşturulması için, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca "Meclis araştırması" açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

1 • ve arkadaşları 

BAŞKAN- Efendim, gruplar konuşmalarını ölçülü yaparlarsa, zannederim 1,5 saatlik bir top
lantımız var. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda; sırasıyla, Hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine söz vereceğim. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclis biraz önce bir önergeyi reddetmiş bulunmaktadır. O önergeye Hükümet olarak katıl
mamamızın sebebi; önergedeki iddiaların objektif gerekçelere dayanmaması, siyasî çıkar ve siyasî 
oyunların havasını yansıtması ve ortaya konulan iddiaların hiçbir delile dayandırılmaması, tama
men mesnetsiz, sübjektif iddialar olmasıdır. 

Şimdi ise, tamamen objektif ölçülerin hâkim olacağı; 1983'ten beri kurulmuş ye Parlamentoda 
grup kurmuş olan partilerin genel başkanlarını, çocuklarını, kardeşlerini kapsayan ve onların mal 
varlıklarını araştırmayı öngören bir önergeyle karşı karşıyayız. Burada, tamamen objektif ve âdil 
araştırmaların bahis konusu olduğu bir önerge gündeme gelmiştir. 

Bu itibarla, kamuoyunun beklentisine cevap vermek ve kamuoyu vicdanını da tatmin etmek 
üzere bu araştırmanın yapılmasını Hükümet olarak istiyoruz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Kamuoyu Hükümeti reddediyor; hangi kamuoyundan bahsedi

yorsun?.. Kamuoyu sizi istemiyor. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerimize oturalım. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Kazan, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz 

önce okunmuş bulunan araştırma önergesi, aslında Sayın Çiller hakkında verilmiş olan araştırma
yı bertaraf etmek, o konu üzerinde teksif edilmesi gereken çalışmaları dağıtmak ve dikkatleri o ko
nu üzerinden başka konulara çekmek için verilmiş bir önergedir. . 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, lütfen!.. Şuna bakın... Yani, burası Genel Kurul 
mu, yoksa başka bir yer mi?! 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-TEK'e gitsinler, TEK salonu müsait. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen oturalım... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Sayın Başkanım, biraz önceki vaki açıklamalarınıza rağmen, 

biz, Refah Partisi Grubu olarak, şu anda yapılmakta olan müzakerelerin usule aykırı olduğu husu
sundaki kanaatimizi belirtmek istiyoruz. Çünkü, bir önergeyle Mecliste bir gündemin tayin edile
bilmesi için, her şeyden önce bunun Danışma Kurulunda görüşülmesi lazım. Danışma Kurulu top
lantısı, Meclisin çalışmaya devam kararından sonra yapılması gereken bir Danışma Kurulu toplan
tısıdır. Böyle bir Danışma Kurulu toplantısı yapılmadan ve böyle bir Danışma Kurulu toplantısın
da konu müzakare edilmeden önergenin Yüce Meclis huzurunda oylanması, her şeyden önce İçtü
züğe aykırıdır. Bununla beraber, artık müzakere başlamıştır, Grubumuzun bu konudaki görüşünü 
zabıtlara geçirmek için bu hususa temas ettim, şimdi de önerge üzerindeki değerlendirmeyi yapmak 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yıllardan beri Parlamentoda görev yapan kişiler olarak, 
Mecliste denetim görevimizi yaparken, bu denetim görevi için hazırlayacağımız layihaların nasıl 
bir çerçeveye oturtulması lazım geldiği hususunda, ister istemez, Anayasa ve İçtüzüğe bakmak 
mecburiyetindeyiz. Anayasanın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Meclis araştırmalarının kap
samı konusunda kullanılan ifade aynen, "belli bir konuda" şeklindedir. Acaba, Sayın Başbakanın, 
grup başkanvekillerinin ve aynı zamanda SHP grup başkanvekillerinin imzalayıp da Yüce Meclise 
takdim etmiş olduğu bu önerge, belli bir konunun önergesi midir? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Belli bir konunun önergesi; bir kişi için değil. Hukukta ge
nellik ilkesi var. Adalet Bakanlığı yapmış birisin sen! 

BAŞKAN- Sayın Balyah... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Müsaade edin de konuşayım, ben daha yeni konuşmaya başla

dım. Niye gocunuyorsunuz? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Gocunmuyoruz; bilgisizliğinizi, cahilliğinizi anlatmaya ça

lışıyoruz. . 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Müsaade edin, belli bir konunun mu, değil mi, anlatayım. 
Başbakan Tansu Çiller'in mal varlığının araştırılması konusundaki önerge, belli bir konunun 

önergesidir. Siz, bunu reddettiniz; ama, şimdi bir önerge getiriyorsunuz. Getirdiğiniz bu önerge, işi, 
bir yönden fevkalade belirsizliklere götürmektedir, diğer yönden de meseleye bazı istisnalar ve 
eşitsizlikler getirmektedir. Şimdi, ne yönden belirsizliklere götürmektedir, bu hususa değinelim: 

"1983 yılından sonra kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurmuş tüm siyasî par
ti genel başkanlarının..." Böyle dediğimiz zaman kapsama kimler giriyor; Necdet Calp giriyor, Tur
gut Sunalp Paşa giriyor, dolayısıyla eşleri giriyor, Demirci giriyor... (DYP sıralarından "girsin, gir
sin" sesleri) Sayın Süleyman Demirci de giriyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Aklansın, aklansın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Bir dakika efendim... 

Süleyman Demirel giriyor, Hacı Demirel giriyor, Şevket Demirel giriyor, bütün bunlar giriyor. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Yahya Demirel giriyor... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Şimdi, elbette, bütün bunlar hakkında teker teker araştırma 

önergesi verilebilir, bunların tahkiki istenebilir; ama, bu kadar geniş kapsamlı bir önerge vererek, 
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eşlerini arayacaksınız, çocuklarını arayacaksınız, kardeşlerini arayacaksınız, taşınmaz mallarını bu
lacaksınız, paralarını, hisse senetlerini bulacaksınız, tahvillerini, altın ve mücevherlerini arayacak-
sanız, bulacaksınız... Siz, böyle bir önerge Vermekle, belli bir konuda önerge vermiş olmuyorsu
nuz, işi sulandırmış oluyorsunuz, Tansu Çiller üzerindeki araştırmaları bertaraf etmek için oyun 
yapmış oluyorsunuz. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Mesele, bu kadar açık 
ve seçiktir. 

Birincisi: Kapsam bakımından, verilmiş olan bu önerge, belli bir konunun önergesi değil, fev
kalade dağınık, nerede başlayacağı, nerede biteceği belli olmayan bir konunun önergesidir. 

• ikincisi: Mademki siyasî bir sorumluluk ve bu siyasî sorumluluk tahtında birtakım kişilerin, 
siyasî liderlerin mal varlığı aranacak, niçin, siyasî partinin grubu olursa bu aranacak da, grubu ol
mazsa aranmayacak? Lütfen izah edin. Bununla, sizi destekleyen bir siyasî partiye acaba bir şeyler 
mi vaat etmek istiyorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar, MHP sıralarından "aransın" sesleri) 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)-Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Onun için, eğer burada siyasî parti liderlerinin sorumluluğu 

olacaksa, Mecliste yer alan bütün siyasî parti liderlerinin sorumluluğu olmalıdır, hiç kimse bunun 
dışında kalmamalıdır; ama, aceleye getirmiş olduğunuz bir önergeyle birtakım dengesizliklere doğ
ru gittiğinizin maalesef farkında değilsiniz. ' • ' • . * . 

Üçüncü bir husus -araştırma süresi bakımından arz ediyorum- eğer Tansu Çiller hakkındaki 
önerge kabul edilmiş olsaydı, doğrudan doğruya bu nokta üzerinde yapılacak olan Çalışma Uç ay 
içinde bitecekti, üç ayda bitmezse altı ayda bitecekti, ama hiç olmazsa bitecekti. Halbuki, siz öyle 
bir önerge getiriyorsunuz ki, bu kadar geniş, bu kadar dağınık konuların araştırılması, bu kadar de
ğişik kişiler hakkında, tapulara varıncaya kadar, evlerdeki mücevherlere varıncaya kadar bu konu
ların araştırılması, Parlamentoda kurulan Meclis araştırma komisyonları için teamülen öngörülen 
bir tek üç aylık süre değil, iki üç tane üç aylık süre değil, belki yirmi tane üç aylık süreye ihtiyaç 
hissettirecektir ve bütün bunları, nihayet kuracağımız 12 kişilik, 15 kişilik araştırma komisyonla
rıyla yapacağız. Onun için, bu araştırma önergesi, Hükümet adına konuşan sayın arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi ciddî değil, tamamen gayri ciddî bir önergedir ve gayri ciddilik, ancak bu önergeye 
vasıf olarak layık görülebilir. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur)-Korkuyor musunuz? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Hayır, biz açığız, araştırın, açığız; ama, siz araştırmayacaksı
nız, araştırmamak için bunları yapıyorsunuz. • ' _ ' • ' . 

AHMET SAYIN (Burdur)-Araştıracağız. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Üçüncü bir husus, araştırma mekânı. Soruyorum şimdi, nere

de başlayacaksınız, nerede bırakacaksınız, nerelere gideceksiniz? Türkiye'nin neresinde, Türki
ye'nin dışında nerelerde neler yapacaksinız? Tabiatıyla, mekân açısından baktığınız zaman da, el
bette, bu önergenin gayri ciddî.bir önerge olduğunu göreceksiniz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Amerika'dan başlayacaklar, Amerika'ya gidecekler. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Bakınız, biraz sonra bu önergeyi oybirliğiyle kabul edeceğiz. 

Biz de, Partimizden bir arkadaşımızı, kurulacak bu komisyona üye olarak vereceğiz; ama, üç ayda 
bir, bu komisyonun çalışıp çalışmadığı konusunda, belki Anavatan Partisi de bizimle beraber ola
cak ve kamuoyuna, müşterek toplantılar yaparak, bu komisyonun çalışmadığını ilan edeceğiz; çün
kü, siz bu komisyonu, çalıştırmak için değil, çalıştırmamak için kuruyorsunuz. 
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AHMET SAYIN (Burdur)- Nereden biliyorsun? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Bunun yanında, bir husus daha var, onu da arz edip konuşma
ma son vereceğim. 

Anayasanın 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre, siyasî partilerin malî denetiminin 
Anayasa Mahkemesince yapılacağı açık hükme bağlanmıştır ve zaten, siyasî partilerin malî dene
timleri, her yıl Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Nitekim, 27 Mart seçimlerinden son
ra, Anayasa Mahkemesi, bütün siyasî partilere, mal varlıklarını -gerek menkul gerekse gayrimen
kul yönünden- bildirmeleri hususunda yazı göndermiştir ve böylece, bu malî kontroller devamlı ya
pılmaktadır. 

Hal böyle iken, şimdi siyasî partilerin mal varlıkları ile taşınmazları konusunda yapılacak olan 
birtakım çalışmalar ne getirecektir, ne götürecektir, bunu en yakın zamanda inşallah hep beraber 
göreceğiz; ama, ben şahsen burada bir yetki tecavüzü olduğuna inanıyorum, zabıtlara geçsin diye 
bunu huzurda ifade ediyorum ve bu Meclis araştırması önergesinin, Sayın Tansu Çiller hakkında 
araştırma yaptırmamak için, vaziyeti kurtarmak bakımından, hem SHP'li hem DYP'li milletvekil
lerini etki altına almak bakımından verilmiş bir önerge olduğunu tekrar ifade ediyor, Yüce Heyeti 
saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Yılmaz ve Sayın Şemsek, her ikinizin de, Başkanlığın tutumunu eleştirir mahiyetteki 
önergeleriniz önümde. Yalnız, dikkat ederseniz, Başkanlığın tutumu şudur: Olağanüstü toplantının 
gündemi bitmiştir. Bir önerge geliyor, "uzatın" diye; ben de Yüce Kurula sunuyorum ve uzatmayı 
kabul ediyor; arkasından bir önerge geliyor, "şunu konuşalım" diye; o da oylanıyor, Yüce Kurul 
gene "onu konuşalım" diyor, şimdi onu görüşüyoruz; ama, Sayın Yılmaz, sizin daha önce verilmiş 
ve gündeme girmiş olan önergeleriniz de, aynen bu önerge gibi, siyasî partilerin mal varlığının 
araştırılmasıyla ilgilidir. 

Eğer benim bu beyanım sizlere kâfi geliyorsa, teşekkür ederim. Yok, "illa tutumunuzu kına
yacağım" diyorsanız, müzakerelerin sonunda sizlere, tutumumu kınamak için 5'er dakika söz ve
receğim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Onu konuşturamazsınız Sayın Başkan, normal olarak Meclis 
kendi gündemini görüşür. 

BAŞKAN- Efendim, önergeyi konuşmaya başladık. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Efendim, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN- Efendim, kınama için çıkarsınız, takdir eder, inersiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Kınama amacıyla değil Sayın Başkan. On ay önce bir öner
ge verdim. On ay önce verdiğim bu önergeyle ilgili konu bugün görüşülüyor; ama, benim önergem 
gündeme gelmiyor, gündem dışında tutuluyor ve şu anda da tartışma çıkıyor. Başka bir önergem
de ben, "Mecliste grubu bulunan siyasî partiler" de demiyordum, "bütün siyasî partiler" diyordum; 
bu konudan da aksaklık çıkıyor; neden sadece grubu bulunan siyasî partiler?.. İtirazım bunaydı, 
"birleştirilsin, görüşülsün" diyordum. Çünkü, olağanüstü toplantı konusu görüşülmüş, bitmiştir. 
Meclis çalışmaya karar vermiştir. Bu önergeler birleştirilerek de görüşülebilirdi, niçin birleştirile
rek görüşülmedi diyorum. 

BAŞKAN- Efendim, ben de onun izahını yaptım ve sizlere de, bu düşüncelerinizi zabıtlara ge
çirme imkânını tamdım. 
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Sayın Şemsek, buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkan, şu andaki durumla ilgili bizim bir şikâyeti
miz söz konusu değil. Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, olağanüstü toplantıyla ilgili bu konu
yu görüşmüş ve normal görüşme sürecine başlamıştır. 

YILDIRIM AVCI (İzmir)-Anlaşılmıyor Sayın Başkan, kürsüden konuşsun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Dolayısıyla, bundan sonraki görüşmelerde, normal görüş

melerin usullerinin uygulanması icap etmektedir. Bu normal usulde yapılacak görüşmelerde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisimizde önceden yapıldığı üzere, bugün, şu anda görüşülmekte olan ve Sa
yın Tansu Çiller ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyle aynı mahiyette olan ve Milliyetçi Ha
reket Partisi milletvekillerince verilmiş olan, bütün siyasî parti liderlerinin ve siyasî partilerin mal 
varlıklarıyla bunların kaynaklarının araştırılmasına dair önerge, SHP tarafından verilmiş olan öner
ge ve diğer partilerce verilmiş olan aynı mahiyetteki önergelerin birleştirilerek görüşülmesi, İçtü
züğümüzün amir hükümlerince gerekmektedir. 

Sayın Başkanlığın bir yanlışlık ve eksiklik yapmaması için, önceden uygulanmış olan usulle
re uygun şekilde bu önergelerin birleştirilerek görüşülmesi hususunda Başkanlığa arzımızı ifade et
tik. 

Saygıyla ifade ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, zabıtlara geçti. 

NİHAT MATKAP (Hatay)- Bu yönde bir önerge de verdik Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Arkadaşlarımızın bir arzusu var. Her ne kadar, önergenin müzakerelerine geçtik, 
Hükümet konuştu, birinci grup sözcüsü de konuştu ise de, ittifak edilmiş olduğu için bu önergeyi 
de okutacağım. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Bugünkü oturum açılırken, bu konuyla ilgili olarak bizim 
de yazılı bir talebimiz vardı. 

BAŞKAN- Efendim, burada... Sayın İstcmihan Talay'ın da imzasını var kabul ediyorum. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz Meclis araştırma önergesi, "grubu bulunan siyasî parti liderleri" ile il
gili bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen başka siyasî partiler de vardır. Mecliste temsil 
edilen bu parti liderleri ile yakınlarının mal varlığının araştırılması da yerinde olacaktır, 

Önergenin işleme konması ve işin bu yönü ile ele alınmasını arz ederiz. 

Bekir Sami Daçe Fikri Sağlar Nihat Matkap 
Adana İçel Hatay 

Mustafa Yılmaz Hacı Filiz 
Malatya Kırıkkale 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Evvelden aklınız nerdeydi?! 

BAŞKAN- Efendim, şimdi bu önerge üzerine konuşmalara devam ediyoruz. Tamam mı efen
dim? ("Tamam" sesleri) 
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Başka siyasî partilerden söz isteyen?.. • 

OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, hiç olmazsa oylayın onu, böyle olmaz ki! 

BAŞKAN-Efendim, "tamam mı" dedim, "tamam" dediniz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup adına başka söz talebi var mı? 

ANAP Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bugün yaptığımız olağanüstü toplantıda, olağanüstü toplantının sebebi olan araştırma 
önergesi reddedildi. Daha sonra, olağanüstü toplantı sonrası devam eden bir Genel Kurulda, Danış
ma Kurulunun toplantı yapıp getireceği öneriler üzerinde müzakerelerin devam etmesi icap ederdi. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- ANAP döneminde öyle mi oldu? Bak ,üç tane örnek var. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Sabahleyin Danışma Kurulu toplantısına çağrıldık, o 
toplantıda da görüşümüzü açıkça ifade ettik. 

Bugün, İçtüzüğün ve Anayasanın hükümleri muvacehesinde henüz çalışmaya devam etme ka
rarını vermemiş olan bir Meclis için gündem tespiti yapıldı; hatta, gündem tespiti de yapılamadı... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- ANAP döneminde üç tane uygulama var; saptırma. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Şu anda, benini kürsüye gelmek üzere olduğum bir sı

rada Sayın Başkanın yaptığı oylamayla, gündeme yeni bir şekil verildi. Benden önce konuşan Hü
kümet sözcüsü ve Refah Partisi sözcüsü, aslında benim konuştuğum gündemden farklı bir gündem 
üzerinde konuştular; çünkü, onlar, Tansu Çiller ve arkadaşlarının verdiği, Mecliste grubu bulunan 
partilerle ilgili araştırma yapılması şeklindeki önergeyi tartıştılar; ben ise, Mecliste temsil edilen 
tüm partilerin mal varlıklarının, liderlerinin ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasıyla ilgili 
konuda konuşuyorum. 

Şimdi, böyle bir ortamda, Meclisin olağanüstü toplantısıyla sağlanmak istenilen amaçtan ne 
kadar uzak bir noktada olduğumuz görülmektedir. Meclisin olağanüstü toplantısı, aslında, Sayın 
Başbakan hakkında kamuyonda yer alan -sadece Türk kamuoyunda değil, dünya kamuoyunda yer 
alan- ve bir siyaset adamı yönünden gölge teşkil edecek birtakım iddiaların araştırılması için gün
deme gelmişti. Şimdi, onun tam aksine bir amaca yönelmiş bulunuyoruz. Bu nedir? Üzerinde gö
rüşme yaptığımız bu önerge kabul edildiği takdirde, Sayın Başbakanla ilgili araştırma yapılamaya
caktır. 

Olaya bir yönüyle şöyle bakalım: Yarım saat önce, Sayın Başbakanın mal varlığının ve bu mal 
varlığının cdinimindeki hukukî gerçeklerin araştırılmasıyla ilgili bir önergeyi Meclis reddediyor; 
yarım saat sonra, yine Sayın Başbakanın da içinde bulunduğu birtakım kişilerle ilgili araştırma 
önergesini kabul ediyor. Dünyanın hiçbir Meclisinde böylesine abesle iştigal olmaz değerli arka
daşlarım. Bu, gerçek bir abesle iştigaldir; yani, bir Meclis ki, biraz önce buraya Başbakan Tansu 
Çiller hakkında getirilmiş iddiaları ciddiye almıyor, arkadaşlarımızın beyanlarıyla' bunu Bizans 
oyunu görüyor, entrika görüyor, reddediyor; ama, arkasından yine Tansu Çiller ile ilgili iddiaların 
başta olduğu, bir numarada olduğu başka bir önergeyi kabul ediyor!.. Meclisi bu hale düşürmek, en 
azından, bugün TEK salonunda grup toplamak kadar ciddiyetsiz bir durumdur. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini 
şimdiye kadar ciddiyetine uygun şekilde temsil edememiş heyetler görülmüştür; ama, bugünkü İk-
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tidar grupları kadar, bugünkü hükümet ortakları kadar, Meclisin, demokrasinin ve hükümet etme 
sanatının ciddiyetine gölge düşüren başka bir heyete Türkiye şahit olmamıştır.(ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir hak davası güdüyoruz, hakkı arıyoruz, doğruları arıyoruz ve kamu
nun hakkını korumaya çalışıyoruz. Bu yaz sıcağında Meclisin yaptığı olağanüstü Genel Kurul top
lantısının amacı bu. Bu olağanüstü toplantı öncesinde, devletin radyo ve televizyonu, bir partinin 
entrikalarına, Bizans oyunlarına, Meclis çatısı altına getiremediği konulan sokakta tartışmasına alet 
ediliyor. Bu, hangi kanuna sığıyor, hangi Anayasa maddesine sığıyor? TRT'nin her dakikası, her 
saniyesi, devletin parasıdır; bu parayı, kaç saat alıp da kullanmış oldunuz? Bunun hesabını verebi
lecek misiniz? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Kendisi geldi... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Kendisi gelemez. Kendisi, kanunlara ve Anayasaya 
göre, eğer bütün grupların toplantılarını naklen yayınlıyorsa ancak size gelebilir. 

Bir başka konu: Grup toplantısı diye, gayri ciddî bir yerde yapılan kalabalık bir toplantıya gi
dip de, devletin radyo ve televizyonu görev yapamaz. Devleti bu kadar gülünç hale getirmeyelim; 
yani, bozulan ve ciddiyetine gölge düşmüş bir devleti, ufak tefek çıkarlar için böylesine kullanma
yalım. Sayın Başbakan, bu konuşmasını, gelip burada da yapabilirdi; buradan da, içtüzüğün ve ka
nunların verdiği ölçüde görüşlerini aksettirebilirdi; ama, bir partinin vatandaşa yönelik propagan
dası için devletin televizyonunu kullanmak... Onun da ötesinde, iş, sadece TRT'nin vaktini çalmak
tan ibaret değildir. Özel televizyonlar da yayın yaptılar. Acaba neden yaptılar, bu işe neden heves
li oldular? Özel televizyonların kamu kuruluşlarından aldıkları reklamları Türkiye'de kim yönlen
diriyor? Hangi ciddiyetsiz işin üstündeki örtüyü kaldırırsanız, ardından bir isim çıkıyor; Özer Uçu
ran Çiller ismi... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-İspat et. 

HASAR KORKMAZCAN (Devamla)-İşte, ispat edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, bizim önergemizde yer alan bazı hususlar burada reddedildi... Çoğunlu

ğun kararıdır; ama, Sayın Başbakanın nüfuz ticareti yapmadığı söylendi; Sayın Başbakanın nüfuz 
ticaretinin delilini size söyleyeyim: Başbakanın eşi, bir devlet bankasına telefon ediyor, "sizin fi
lanca bankada mevduatınız var; bunu sakın çekmeyin" diyor, hatta tehdit ediyor, "eğer bir değişik 
düşünceniz varsa, bu işle ilgili devlet bakanıyla görüşün" diyor, talimat veriyor... Kim? Özer Uçu
ran Çiller adındaki vatandaş! 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Telefonu mu dinledin?! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Hayır efendim, bu hususu ben biliyorum, Türk halkı 
da biliyor; bu, basında çıktı ve Özer Uçuran Çiller, bizzat kendisi de bunu itiraf etti. Bunu duyma
yan var mı aranızda? Başka itirazcı varsa, onu da öğrenmek istiyorum, tutanağa, adıyla geçsin. 

Özer Uçuran Çiller, bir kamu bankasının genel müdürüne telefon ettiğini kendisi itiraf etti. 

İkincisi: Diyelim ki, Özer Uçuran Çiller, bir vatandaştır; ben, o vatandaşın yaptığı işleri bura
ya getirmem; ama, Özer Uçuran Çiller'in bu davranışı, Başbakan tarafından, "benim eşim yani 
böyle telefonlar edemez mi?" denilerek, nüfuz ticaretinin teşviki şeklinde kamuoyuna açıklandı. 

Değerli arkadaşlarım, herkesin gözü önünde üçüncü bir olay oldu: Sayın Başbakan, Bakanlar 
Kurulu üyelerini, "Özer'i savunmadınız" diye azarladı, "bu konuda kendisine birtakım eleştiriler 
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yöneltildi; siz savunmadınız" dedi. Nüfuz ticaretinin bundan daha açık bir delilini nasıl icat edece
ğiz?! 

Ben, birçok devlet adamının Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda hesap vermesine şahit 
oldum. Hakkında birtakım iddialar ileri sürülen devlet adamları da gördük; hatta, hakkında soruş
turma açılan devlet adamları oldu; fakat, onlardan hiçbirinin, gayri mesul akrabalarını, eşlerini, ço
cuklarını, yeğenlerini bu tarzda savunduklarını görmedim. Yakınlarının kamu görevi mahiyetinde
ki işlere karışabileceğim bu tarzda iddia eden tek devlet adamına rastlamadım. Var mı bir tane? Ya
ni, "benim eşim, kardeşim, yeğenim şunu yapabilir, emir verebilir, talimat verebilir" diyen bir tek 
devlet adamı gelip geçti mi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Var, Tansu Çiller. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Başbakan hariç, Tansu Çiller Hariç... 
işte, nüfuz ticaretinin örneği budur. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Tansu Çiller, şimdi "ben bir altın zinciri kırdım; halkın parası hal

ka mal olacak" filan diye, diline pelesenk etmiş olduğu bir şeyi söylüyor... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Saadet zinciri... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-"Saadet zincirini kırdım" diyor. 
Aslında, Türkiye'nin maliye tarihinin, ekonomi tarihinin en yüksek rantını veriyor. Yani, kır

dığı bir saadet zinciri filan yok. En yüksek rant, bu dönemde ortaya çıkmış; yüzde 406 faizle bir
takım rantiye sınıfa, bu milletin, bu fukara milletin, bu -biraz önce Mahmut Orhon arkadaşımızın 
söylediği gibi- sabah ezanında 2 bin lira ucuza ekmek alabilmek için kuyruğa giren insanların tril
yonlarca parasını akıtıyor. 

Bu işlem yapılırken, Sayın Başbakan bir beyanda bulundu, televizyon ekranlarında her biriniz 
seyrettiniz. Sayın Başbakan, "yurt dışında parası olanlar, kendi parası olanlar, bankalara getirsin
ler, mevduat olarak yatırsınlar; bu para nereden kazanılmış, nasıl kazanılmış, ne olmuş diye kim
seye sormayacağız" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, kara para kazanmanın, suçun teşvikçiliğidir. Bir Başbakan bunu ya
parsa, o, tam suç teşvikçiliğidir. 

Yani, düşününüz, "parayı nereden çalarsanız çalın; hangi bankayı soyarsanız soyun; genel mü
dürü olduğunuz bankanın kredilerini hangi şirkete aktarırsanız aktarın; yeter ki, getirin mevduat ya
pın..." Bunu bir Başbakan söylüyor! Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğini söyleyen bir Başbakan 
söylüyor! İnkâr mı ediyorsunuz bu sözleri? 

Değerli arkadaşlarım, birtakım kişiler, kendi özel hayatlarında bu ilkelere bağlı olmayabilirler. 
Ben, Tansu Çiller'in, mutlaka helal kazanç sahibi olmak gibi bir ilkeye bağlı olmasını isteyemem; 
bu ülkenin parasını -bir başka ülkede çocuklarının istikbalini görüp- bir başka ülkeye transfer et
mesine de karşı olmayabilirim. Özel insanlar için, sanayiciler için, tüccarlar için, birtakım yatırım
cılar için, spekülatörler için, muhtekirler için birtakım kazanç yolları vardır; ama, bu kazançların 
sahipleri hiçbir gün, bir ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmazlar; hadlerini bilirler ve kendi ka
zançlarının zemininde kalırlar, onun üstüne çıkmaya kalkışmazlar. Onun üstüne çıkınca problem
ler doğar, işte şu anda Türkiye'de yaşadığımız problem bu. Yani, bizim değerli arkadaşlarımız, bu
raya gelip, "siz serbest piyasa ekonomisine inanmıyor musunuz, mülkiyet hakkına inanmıyor mu
sunuz, girişimciliğe inanmıyor musunuz" gibi laflar ediyorlar. Bunların hepsine bizim inandığımız 
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belli; ama, devlet adamlığıyla ticaret adamlığını yan yana getirmek mümkün değil, dünyanın hiç
bir yerinde bu yok. 

Şimdi siz çok mu mutlusunuz; Başbakanınız hakkında, dünyada okunan bir ansiklopedide 
"spekülatör Başbakan, emlakçı Başbakan" diye yazıyor ve 60 milyon dolar serveti olduğu yazıyor. 
Bunun belgesi biraz önce gösterildi, inanmayanlara tekrar gösteririz. Yani, siz bundan mutlu mu
sunuz? Bir başbakanın spekülatör olduğu -eski tabirle muhtekir olduğu- bütün dünyaya ilan edilir
se, o başbakanın ülkesinde globalleşme uğruna gelip de yatırım yapacak birtakım adamlar bulunur 
mu; sıra sıra dizilip geleceklerini mi zannediyorsunuz? 

Şimdi, değerli arkadaşlarım bizim somut iddialar ortaya koymadığımızı ifade ettiler. Somut id
dialar, basında çıkmış, mahkeme dosyalarında yazılı, ortada. Zaten bunların hiçbiri inkâr edilmi
yor, bunların yokluğunu ortaya koyan kimse çıkmadı. Bu somut iddialar, somut mallar, somut soy
gunlar ortada, mahkeme dosyalarında yazılı; ama, bunları ucundan, kıyısından inkâr eden bir çev
re var, inkâr eden bir düzenleme var. Biz bu inkârın ortadan kaldırılmasını ve gerçeğin Meclis eliy
le araştırılmasını istedik. İsteğimiz bundan ibarettir. Biz, Amerika'daki serveti kendimiz icat etme
dik. İstanbul Bankasıyla ilgili dosya 19 nisan tarihinde bozuldu. Bugünkü basında yer alan beyan
ların dahi açık bir yalan olduğu Yargıtay kararı okunduğu zaman anlaşılmaktadır. Orada açıkça, es
ki dönemde, bankanın kötü duruma düşmesine sebep olan genel müdür, genel müdür yardımcısı, 
şube müdürü gibi sıfatlar sayılmaktadır, ismin sayılması şart değil ve önümüzdeki günlerde de bu 
yargılama devam edecektir. Bunu da biz icat etmedik. 

' Şimdi, niye duymazlıktan geliyorsunuz!.. Ben dün bir basın toplantısı yaptım ve orada dedim 
ki, bir İstanbul Bankası olayı var. Bu bankada görevli olan genel müdür ve gene, görevli olan ge
nel müdürün eşi, bir şirkete ortak olmuşlar. Bu şirket, banka sahipleriyle beraber kurulmuş bir şir
ket. Şirket sonradan yavrulamış, üç tane Avrupa'da, Afrika'da yeni şirketler doğmuş ve ne tesa-
düfse(!) bu şirketler hep İstanbul Bankasından kredi almışlar. Gene, nasıl bir tesadüfse(!) İstanbul 
Bankasının kredileri geri dönmemiş. 

Bu şirketlerin ortakları kimlerdir, açıklanmalıdır, açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu şirketlerin İs
tanbul Bankasıyla kredi işlemleri açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Ben bir şey daha söyledim: Bugün, "anlı şanlı Yeniköy Yalısı" denen yalı, acaba Sayın Baş
bakanın "babamdan miras kaldı" diye açıkladığı şu 670 milyarın içinden mi alınmış, miras elde 
edildiği sıralarda mı, yoksa bu İstanbul Bankası olayları sırasında mı elde edilmiş; kaça alınmış? 
MARSO Şirketi tasfiye edilmiş. MARSO Şirketinin şu andaki sahibi kim? Şimdiye kadar MARSO 
Şirketi gibi bir mal varlığını elde edebilecek hangi kazançları var, hangi vergileri ödemiş o kişiler; 
işte bunların araştırılması lazım? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır)- Bize fırsat doğuyor, komisyonda hepsini soracağız. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bir Sarıyer davası var meşhur. 

Sarıyer davası da, aynen İstanbul Bankası davası gibi. Şu kürsüden, ben, Sayın Başbakanın, kendi
sine söz atılması üzerine, birkaç defa "biz o davalardan aklandık" dediğini duydum. Efendim?!.. 
"Doğru" mu diyorsunuz?... (DYP sıralarından "doğru" sesleri) Evet, "aklandık" dedi Sayın Başba
kan; ama aklanmadığı, biraz önce Sayın Oltan Sungurlu'nun verdiği mahkeme dosyalarıyla ortada. 
Yani, Yüce Meclisin huzurunda bu Başbakanın hiçbir kusuru olmasa, eldeki mahkeme dosyaları
na karşılık yalan beyanda bulunduğu açık. En azından, bu yalana neden başvuruyor Sayın Başba
kan, neden başvurmak zorunluluğunu duyuyor; bunun araştırılması gerekmez mi? 
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NİHAT MATKAP (Hatay)-İşte araştıracağız. 

HASAN KORMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, "araştıracağız" diyorsunuz; ama, 
neden Sayın Matkap, daha önce zatı âliniz, Sayın Gürkan ve diğer Grup Başkanvekili arkadaşımız 
bir basın toplantısı yaptınız, açıkça "Anavatan Partisinin verdiği araştırma önergesine biz de katı
lıyoruz, Başbakan hakkında önyargımız yok" dediniz?. 

NİHAT MATKAP (Hatay)-Hayır, öyle demedik. 

HASAN KORMAZCAN (Devamla)- Biz de bir önyargı koymuyoruz zaten, bir araştırma 
önergesi... 

NİHAT MATKAP (Hatay)- "Sayın Başbakan bu denetim yolunu tıkamasın dedik. Başbakan 
da müşterek önergeye ilk imzayı attı. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Vicdan azabı çekiyor! 

HASAN KORMAZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, SHP Grubunun üç yetkilisi, hal
kın gözü önünde Grup adına açıklama yaptılar ve basın bunu şöyle değerlendirdi: "SHP, Anavatan 
Partisinin verdiği araştırma önergesine destek sağlayacak, gerçekten şeffaf demokrasi için bir öz
veride bulunacak," 

SALİH SÜMER (Diyarbakır)-ANAP ile ilgisi yok. 
NİHAT MATKAP (Hatay)- Onu siz değerlendirdiniz; ama, hedefe ulaşmadı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Tamam efendim, tamam. 
Günlerce böyle değerlendirildi toplumda. Arkasından, Sayın SHP Genel Başkanı döndükten 

sonra, bizim önergemizle ilgili bir sulandırma operasyonu başladı. Sebebini siyasî tarih yazacaktır. 
Ben tutanaklara geçirtiyorum. Bunun sebebi yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır, neden bu sulan
dırma ihtiyacını duydular, onun sebepleri açıklığa çıkacaktır; çünkü, tarih önünde hiçbir şeyin giz
li kalması mümkün değil değerli arkadaşlarım. 

NİHAT MATKAP (Hatay)-Tamam. 
ADNAN KESKİN (Denizli)- Hürriyet Gazetesinde yazdı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Şimdi, bugünkü Hürriyet Gazetesine bakıyoruz; birta

kım geceyarısı operasyonları oluyor. Biraz önce buraya "Bizans" kelimesini filan böyle sıklıkla ge
tiren arkadaşlarımızın herhalde akşamdan beri dönen Bizans oyunlarından içleri o kadar dolmuş ki, 
bizim onbeş yirmi gün önce verdiğimiz önergeyi Bizans oyunu zannetmeye başladılar! Asıl Bizans 
oyunu bu gece oynandı... Bu gece saat saat Bizans oyununun nasıl bir kronolojik safha izlediğini 
de gazeteler yazıyor, şu ana kadar da tekzip edilmedi ve Bizans oyununun sonucu, işte şimdi getir
diğiniz önerge olarak, somut olarak Meclisin huzuruna getirildi. Öylesine bir oyun ki, başınızı ku
ma gömmüşsünüz!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH SÜMER (Diyarbakır)- Hasan Bey çok güzel konuşuyor, biraz daha süre verelim. 
BAŞKAN-Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Şimdi, bu Bizans oyununun somut belgesi olarak, ver

diğiniz önerge, tarihe geçecektir. Bu Bizans oyunu, emin olunuz ki, şu anda halkla karşı karşıya ol-
ı duğunuz konumdan sizi kurtarmayacaktır ve "sosyal demokrasi" dediğiniz siyasî çizginin bir gün 

eğer hikâyesi yazılacaksa, bu önergeyle, orada en kara, en gölgeli yeri sizler alacaksınız. (ANAP 
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ve CHP sıralarından alkışlar) Çünkü ben, sosyal demokrat bir çizginin, bizim 1950'den sonra ge
çen çok partili siyasî hayatımıza önemli katkıları olduğuna inanan bir kişiyim. Rahmetli ismet Pa
şanın ve Sayın Bülent Ecevit'in bu davaya katkılarında, görüşlerimiz hiç uymasa dahi, siyasî prog
ramlarımız uymasa dahi, nasıl tarih içinde hayırla yad edileceğini biliyorum; ama, bu sosyal de
mokrat tarihe de gölge düşürecek ölçüde Bizans oyunlarının içine girdiniz. Bunda Sayın Tansu Çil
lerdin elbette birtakım çıkarları olduğunu biliyorum. Allah kimseyi Sayın Tansu Çiller'in yerine dü
şürmesin. O hale düştüğünüz zaman, her türlü ilkesiz dala el atabilirsiniz. Zaten Sayın Başbakanın 
şu andaki konumu da odur; her şeye el atıyor. Bakınız, milletin gözünün içine baka baka, göz gö
re göre, milletin vergileriyle beslediği TRT'nin zamanını çalıyor, "hak, adalet, şeffaflık" dediği bir 
günde dahi. Bu durumlara düşmüş bir başbakanın mazereti anlaşılabilir; ama, sosyal demokratların 
mazeretini ben anlayamıyorum. 

Değerji arkadaşlarım, bu geçici Hükümet koltukları vesaire hiçbir zaman, düzeyli hizmetin ye
rini tutmaz. Önemli olan, bir konuyu objektif olarak yürütmek, herhangi bir günlük siyasî çıkar için 
ülkemizin sisteme beslediği güveni sabote etmemektir. Bugün, bu sisteme olan güveni sabote edi
yorsunuz; çünkü, kurulacak olan araştırma komisyonları, bu kadar somut delillerle ortada olan bir 
hadiseyi ikinci plana düşürüp, sadece ve sadece Hükümetin ömrünü üç beş gün daha uzatabilmek 
uğruna, Türkiye'deki Meclis denetiminin, siyasî denetimin işlemezliğini ortaya koymak gibi bir so
nuç doğurmaktadır. Siz ne yaparsanız yapın, bu denetimi, işletmekten bizi alıkoyamayacaksınız. 

Bakınız, Mecliste önümüzü tıkadınız; yani, işi olmayacak bir komisyona havale ediyorsunuz; 
ama, biz takipçiliğimizi sürdüreceğiz. Sayın Başbakan Tansu Çiller'in, bugün varlığı ortaya çıkan, 
yasalara aykırılığı ortaya çıkan eylem ve işlemlerinin sorgusunu halkın huzurunda sürdüreceğiz. 
Bugüne kadar, biraz önce karar verdiğiniz saate kadar, bu konudaki tek muhatabımız Sayın Tansu 
Çiller'di; bundan sonra bu önergeye oy vermiş olan tüm milletvekilleri, vatan sathında muhatabı-
mızdır ve her birinin yakasına yapışıp, Amerika'ya transfer edilen paranın hesabını da her biriniz
den soracağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
DYP Grubu adına buyurun Sayın Ercan. 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bir önceki konuşmamda, Anavatan Partisinin Meclis araştırması önergesine ilişkin olağanüstü top
lantı çağrısıyla ilgili eleştirilerim olmuştu, iddiaları gayri ciddî bulmuştum. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Şimdi ciddî buluyorsunuz değil mi? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Hayır... Tekrar ediyorum... Zannediyorum takip imkânını bu

lamadınız. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Ben sizi çok iyi takip ettim, siz mantığınızı kaybettiniz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Vallahi, kimin kaybettiğini, kimin kaybetmediğini herkes bi

liyor Sayın Pakdemirli, Sayın Hocam ... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Dışarı çıkın gazetecilere bir sorun. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Biraz önceki konuşmamda "esasen, hesap vermekten kaçan 

ve korkan yok" demiştim ve "böyle bir tatil gününde, yapmayın, meşgul etmeyin" diye konuşma
ma başlamıştım. Ortada öylesine itham ve iddalar ve karalamalar vardı ki!.. Ben demiştim ki: 
"...aslında, bu önergeyle, önerge sahiplerinin maksadı Sayın Çiller'in yurt içindeki ve yurt dışında
ki mal varlıklarının araştırılması değil." 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Yapmayın Sayın Ercan, size yakışmıyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ben böyle düşünüyorum, siz aynen benim gibi düşünmek du

rumunda değilsiniz; zaten düşünemezsiniz. 
Sizin maksadınız, bu vesileyle, kamuoyunda Doğru Yol Partisini ve Genel Başkanını, Sayın 

Başbakanı yıpratmak. Siyaseti böyle yapmayalım, dedim. Eğer siz ülkenin idaresinde bulunanlar
dan, ülkenin yönetim tarzından memnun değilseniz, halk adına, millet adına memnun değilseniz, 
şikâyetleriniz varsa -terörden ekonomiye, demokratikleşmeye, sosyal hayata kadar falan- bu Hükü
metin icraatından gayri memnunsanız, çözümlerini de beraber getirerek, bu kürsüden bizi de uya
rarak, varsa yanlışlarımız... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önergemiz çözüm işte. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Uyarıyoruz işte. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Onları söylemiştim. 
Ben, samimi olarak düşüncemi tekrar söylüyorum. Bakınız, bir olağanüstü toplantıyla bu mese

leyi gündeme almanızı doğru bulmuyorum, sizi samimi bulmuyorum. Onu söylemeye çalıştım ben. 

Beyler "Meclis Haziran ayının 28'inde tatil oldu" demiştim. Çok tarihî meseleleri burada bir
likte müzakere ettik ve bu Meclis gece çalıştı, olağanüstü çalışma verdi, mesai verdi ve sizin, o gö
rüşmelerde, reform niteliğindeki yasaların çıkmasında keşke katkılarınız olabilseydi... Engelleme
ler bir sonuç vermedi... Meclis tatile girdikten sonraki günlerde hiç olmazsa böylesine gayri ciddî 
bir meseleyle bu Meclisi buraya çağırmasaydınız, demiştim, onu anlatmak istemiştim. Bunu getir
diniz, böyle bir itham ve iddialarla, karalamalarla bu meseleyi buraya taşıdınız. 

Beyler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, hepimizin bir ortak meselesi var.Türkiye'de benim 
inandığım bir şey var. Bu Meclisin saygınlığını ve güvenilirliğini belirli kesimler -tadat etmek is
temiyorum- törpülemek, eskitmek gayretleri içerisindedir. Zaman zaman da bazı siyasilerin buna 
alet olduklarını, çanak tuttuklarını esefle müşahede ediyorum, görüyoruz, hep beraber yaşıyoruz. 
Ben, bu önergenizi o manada alıyorum. 

Beyler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde siyaset bir çirkin iş gibi görüldü ve politikacı da çir
kin biri gibi görüldü, öyle görüldü. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Bugün burada olanlar çirkin değil mi? 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tamamen yasalara, 
tüzüklere, yönetmeliklere uygun bir kooperatif evi edinmek isteseniz, bir kooperatif kursanız, ya
sal yollardan ihalelere gitseniz, arsa alsanız günlerce sizi tartışacaklar; şuradan buradan vesa-
ire.Usulsüz, olabilir...Varsa... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Milletvekili forsunu kullanmadan. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Mutlaka. 
Beyler, bir şey anlatmak istiyorum. Ben anladığınızı zannediyorum. Keşke böylesine mesele

lerle bu Meclisin gündemini bu tatil döneminde işgal etmeseydiniz; ama, bu noktaya geldiniz, it
ham ve iddiaları sorulara dönüştürdünüz, tevcih ettiniz, cevabını istiyorsunuz. Bu kürsüde ayrılan 
zaman içerisinde bendeniz Grubum adına cevapladım. 

Sayın Başbakanım, esasen -bugün eleştiri konusu yaptığınız TEK salonunda- ilk defa mal var
lığıyla ilgili açıklama yapmadı. Bu kürsüde de, denetim yollarından birisi olan yazılı soru yoluyla 
da mal varlığını defaatle burada, birkaç defa Mecliste, birkaç defa da Meclis dışında kamuoyuna 
basın aracılığıyla açıkladı. Bugün ilk defa açıklıyor değil. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Bu konuda sorularımıza cevap vermiyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, şimdi, siz eğer her itham ve iddiayı, her soruyu eğer 
bir araştırma önergesine dönüştürür, bunu bir denetim haline getirir, Meclisin önüne getirirseniz, 
işte ben şimdi derim ki -böyle bir niyet içinde değilim, böyle bir anlayış sahibi de değilim- iyi ama 
sizinle de ilgili itham ve iddialar var -açıkçası- karalamalar var; yani Sayın Genel Başkanınız hak
kında var, Sayın Refah Partisi Genel Başkanı hakkında var. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Benim Genel Başkanım "bunu kabul edin, benimkini de 
kabul edin" diyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Efendim, iddialar var diyorum. (RP sıralarından gürültüler) 
Beyler, bakınız, buna tahammülünüz yok. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Benim Genel Başkanım "bunu kabul edin, benimkini de 
kabul edin" diyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakın, bu iddiayı ve ithamı ve bu karalamayı yapan biri olma
dığım halde, yani basında, çeşitli çevrelerde böyle itham ve iddialar var diyorum, buna tahammül 
edemiyorsunuz! Bak, iddianın olduğu yerde hemen savunmaya başlıyorsunuz. Neden bizi haklı 
görmüyorsunuz siz? 

Neden?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Benim Genel Başkanım "bu da araştırılsın, benimki de 

araştırılsın" diyor. "İkisi araştırılsın; Anamuhalcfet de araştırılsın, iktidar da araştırılsın" diyor; sa
vunma yok. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Beyler, nerede bir iddia varsa iddianın başladığı yerde savun
ma da beraberinde başlar. Bak buna tahammül edemiyorsunuz. 

Şimdi, bakınız* arkadaşlar diyor ki, paraların vesaire işte yabancı ülkelere transferi. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Yalan mı? 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Şimdi, bir basında okudum, Sayın Yılmaz hakkında, kardeşiy

le birlikte iş ortaklığı iddiası da var , Alman bankalarına 830 bin mark paranın Türkiye'den trans
fer edildiği iddiası var. Yani şimdi, siz, böyle her iddiayı, her ithamı... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Sor... 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Beyler, bakınız, ben, aslında Meclis araştırması önergesi ko
nusu olup olmama noktasında bir usul müzakeresi yapmak niyetinde idim; ama, İçtüzük çerçeve
sinde bu mümkün olmadığı için konuya doğrudan girdik. Bunlar Meclis araştırması konusu değil. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Elbette değil o; ama, bizim söylediğimiz, araştırma ko
nusu. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Elbette ki değil; ama, sizin söylediklerinizle beraber bunlar 
Meclis araştırması konusu değildir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Onlar elbette değildir; araştırma önergesi, bu. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ama siz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenmek, çözüm üret
mek ve halkın dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenmek yerine, böyle gayri ciddî itham ve iddiaları si
yasî malzeme olarak kullanıp, Meclisin gündemine getirip, hele hele bir olağanüstü çağrı sebebi sa
yarak bu Meclisi meşgul ederseniz, işte bizim ona rızamız yoktur. 
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Konuyu bu noktalara getirdiniz ve biz de diyoruz ki," böyle karşılıklı iddialar var ve sizin de, 
kardeşlerinizle beraber yurt dışında, Almanya'da şubeleriniz, garajlarınız, TIR şirketleriniz var. 
Kardeşim, neden bu servetinizle, bu mal varlığınızla, Türkiye'de, Rize'nin Çayeli'nde değil de, Al
manya'nın falanca kentinde, şehrinde merkez oluşturuyorsunuz? Bu tip suallerle günlerdir Mecli
sin gündemini mi işgal edelim? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Yazık, yazık! 
ADEM YILDIZ (Samsun)- Yahu, kardeşinin malını niye karıştırıyorsun? 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Ha, işte o zaman Sayın Başbakanım, mallarını, birçok defa 
bütün ayrıntılarıyla ve belgeleriyle açıkladı ve "haydi buyurun, hodri meydan" dedi. 

İşte biz de sırf kamuoyunda yarattığınız bu kuşku, bu iddia ve ithamlar karşısında meselenin 
mutlak manada açıklığa kavuşturulması açısından, bir noktada, -grubu olsun veya olmasın- 1983 
sonrası bütün siyasî partilerin mal varlıklarının ve genel başkanlarının belli dereceye kadar kan ve 
sihri hısımlarının, yani akrabalarının mal varlıklarının araştırılmasının lüzumuna ister istemez ka
tılmak durumunda kaldık. 

Haydi bakalım şimdi buyurun, araştıralım. Mesela, Refah Partisiyle ilgili, Bosna-Hersek'e 
yardımla ilgili... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- İçtüzük var Sayın Ercan, orada "alınan kararlar görüşülür" di
yor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)- Efendim, bir iddia olarak söylüyorum, bunlar gelmedi mi? 
Yani bakınız, bunları ben bir iddia-itham bazında söylüyorum, bunlar konuşulmadı mı, tartışılma
dı mı, söylenilmedi mi, yazılıp çizilmedi mi, basında yer almadı mı? Madem üyle her meseleyi ge
tiriyorsunuz, bunları da getirin bakalım... Buyurun, siz de açıklayın, isterseniz gidin TEK salonun
da, bizim gibi böyle bedelini de ödeyerek... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Parasını verdiniz mi? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-TEK salonunda olmaz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Bakınız, Doğru Yol Partisini ve Genel Başkanını, bu asılsız id

dialarınızla, karalamalarınızla, suçlamalarınızla günlerdir o kadar yıpratmaya çalıştınız ki, elbet
te biz Doğru Yol Partisinin Grup Salonunda grup toplantımızı, mutad veçhile, geçmişte de olduğu 
gibi bugün de yapacaktık; ama televizyon kuruluşları, Başbakanımızın mal varlığıyla ilgili açıkla
masının canlı olarak naklen yayınını istediler. 

Grup Başkanvekili arkadaşım, Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk'la bu konuyu görüştü; 
Meclis Başkanımız, "Meclis İçtüzüğü çerçevesinde bunun mümkün olmadığını" ifade etti. Bunun 
üzerine Sayın Başbakanımız da, hakkındaki itham ve iddialarla ilgili olarak gayet açık, net ve ale
ni olarak -hani daha önce söylediğim gibi, Allah'a herkes hesap verecek, bunun Mahkemeyi Küb-
rada hesabı var. Bu kürsüden kim ne derse desin, kim ne cevap verirse versin, yetmez. Yalnız, sa
dece Allah'a hesap vermek de yetmez, millete de hesap vermek lazım- işte bugün ekranlardan mil
lete de hesabını verdi. 

Haydi bakalım, hodri meydan, siz de verin hesabınızı. 

Saygılar sunuyorum hepinize. 

Sağolun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
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VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. - Rize Milletvekili A, Mesut Yılmaz 'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'in, partilerine sa

taşması nedeniyle konuşması 
A. MESUT YILMAZ (Rize)-Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Yılmaz, konuşmacı sizden ve kardeşinizden bahsettiği için mi söz istiyorsu
nuz? 

A. MESUT YILMAZ (Rize)-Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

A. MESUT YILMAZ (Rize)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi olarak 
Meclis Başkanlığına vermiş olduğumuz , Sayın Başbakan hakkındaki iddialarla ilgili Meclis araş
tırması önergesi, biraz önce yapılan oylamada Yüce Heyetiniz tarafından reddedildi; Şimdi, başka 
bir önergeyi görüşüyoruz; şahsen beni de, benim yakınlarımı da kapsamına alan bir başka araştır
ma önergesini görüşüyoruz. Ben burada söz almayacaktım, grubum adına söz almadım, şahsen sa
taşma nedeniyle söz aldım. Müsaade ederseniz, bu vesileyle, daha önce bize isnat edilen bazı hu
suslara açıklık getirmek istiyorum. 

Bizim verdiğimiz Meclis araştırması önergesi, hiçbir peşin hükümle verilmemiştir; hiç kimse
yi haksız yere yıpratmak amacıyla verilmemiştir. Meselenin safahatını sizlere izah ettiğim zaman, 
sizlerin de bunun samimiyetine inanacağınıza güveniyorum. 

Bu iddiaların basında yer aldığı tarihle, bizim önergeyi verdiğimiz tarih arasında iki haftaya 
yakın bir süre geçmiştir; hatta bu iddiaları basında gündeme getirenler, Anamuhalefet Partisi ola
rak bizim bu iddialara sahip çıkmamamızdan dolayı bize sitem etmişlerdir; ama, biz Anavatan Par
tisi olarak, haksız suçlamalardan, iftiralardan en fazla zarar görmüş bir partiyiz. Bizim siyasî raki
bimiz de olsa, bir Sayın Başbakanın aynı haksızlıkla karşı karşıya kalmasına bizim vicdanımız el-
vermemiştir. 

Biz beklcmişizdir, açıklama beklemişizdir, Sayın Başbakandan ve eşinden açıklama beklemi-
şizdir. Yapılan açıklama, maalesef bu iddiaları bizim gözümüzde daha ciddî hale getirmiştir. 

Meselenin siyasî yönünü, meselenin ahlakî yönünü tamamen bir yana bırakıyorum, ama yapı
lan açıklamalarda -altını çizerek söylüyorum- Sayın Başbakanın bakanlığı süresi içerisinde, hükü
met üyesi olduğu süre içerisinde, Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı gayrimenkul yatırımları
nın kaynağının, kendisinin devrettiği bir holding olduğu ifade edilmiştir. 

Buna kayıtsız kalamazdık; bu açıklamanın doğruluğunu araştırmakla yükümlüydük; Anamu
halefet Partisi olarak bu bizim görevimizdi. 

Arkadaşlarım gittiler, o şirketin kayıtlarını incelediler; o şirketin böyle bir yatırım yapacak gü
cü yoktu, bu kaynağı sağlayacak vergi yükümlüklerini yerine getirmemişti ve o şirketin devredil
diği iddia edilen insanlar, bunu satın alabilecek malî güce sahip değillerdi; bunun bir muvazaalı 
işlem olduğu iddiası vardı. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Kim onlar, açıklasın şimdi. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla)- Bugün size dağıtılan o dosyada adı geçen zatın, bunu sade
ce hatır için aldığı; aslında o şirketin mülkiyetinin hâlâ Başbakanın eşine ait olduğu iddiası var ve 
nihayet bugün size dağıtılan o dosyalarda, 477 bin liralık mirasın -nakit mirasın- bugünkü değeri
nin 640 milyar lira olduğu yazılıdır. 
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Hiçbir hesap, ne altın, ne döviz.ne enflasyon, hiçbir hesap 1973 yılındaki 400 küsur bin lirayı 
bugün 600 küsur milyar lira yapamaz. 

Sayın milletvekilleri, bunu niye söylüyorum; bunu sataşmaya cevaben söylüyorum. 
Bakınız, şimdi bir önerge veriyorsunuz; beni ve yakınlarımı da araştıracaksınız, buyurun araş

tırın. Başbakan olarak, Başbakan olduğum gün mal varlığımı kamuoyuna açıkladım, bugünkü var
lığım bellidir, hepsini araştırın. On yıl değil, yirmi yıl değil, doğum tarihime kadar gidin. Yolsuz
luk, yasadışı davranışlarımı değil, siyasî ahlakla bağdaşmayan , millete karşı taahhütlerimle bağ
daşmayan, samimiyetime uymayan ne varsa, onların da cezasını çekmeye hazırım. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sadece yasadışı işlem yapmak yetmez; Başbakanlar normal insanlar değil, sokaktaki vatandaş 
değil, Başbakanlığın bir de siyasî yükümlülüğü var, ahlakî yükümlülüğü var; başbakanların buna 
da uygun davranmaları gerekir; ama bakın, başka bir şey söyleyeceğim: Şu anda siz bir senaryoya 
alet oluyorsunuz. Benim sizden ricam -biraz önce bir arkadaşım da söyledi- bu araştırmaya, gerek
siz insanları katmayın; bu araştırmaya, devletin başındaki insanları, ölmüş insanları katmayın; ge
lin bu araştırmayı daraltın, sadece Başbakanı ve beni alın, sadece Başbakanı ve beni alın! (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Hodri meydan!.. Var mısınız, hodri meydan!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Çünkü, burada arkadaşlarım söylediler, Grup temsilcisi ar
kadaşlarım söylediler; bu araştırmanın bir tek amacı var, işi yokuşa sürmek, işi çıkmaza götürmek. 

Benim hakkımda iddialar varmış... Bu iddiaları ortaya atmakla yükümlü bakanlar var, bu id
diaları uydurmakla yükümlü parti yöneticileri var, orada burada söylüyorlar... Devletin arşivleri eli
nizde, devletin bilgileri, belgeleri elinizde, üç yıldan beri devlet elinizde; benim hakkımda ne bili
yorsanız, ne bulduysanız, buraya getirmenizi istiyorum; gazete köşelerine değil, buraya getirin. Hu
zurunuzda açıkça ifade ediyorum, hiç kolayına kaçmayacağım, Başbakanın yaptığı gibi birtakım 
şeylerin arkasına hiç sığınmayacağım, sahte "hodri meydanlar" çekmeyeceğim, eğer o iddiayı çü-
rütemezsem, anında, sizden Meclis soruşturması isteyeceğim. 

Yapılan iş sadece, ipe un sermektir, işi yokuşa sürmektir. Bakınız, bu önergeyi reddetmekle, 
bu işin üstünü örttüğünüzü zannederseniz çok aldanırsınız, çok aldanırsınız!.. Asıl şimdi sizinle he
saplaşacağız; milletin önünde hesaplaşacağız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunu taşıyamazsınız... Bunu taşıyamazsınız... Bakın, sizden istediğim basit bir şey. Önergeyi 
reddettiniz; içinizde bakan olma ümidi olanlar var, söz alanlar var, vicdanına göre oy vermeye ce
sareti olamayanlar var; ama, ben sizden fazla bir şey istemiyorum; diyorum ki, alakasız kişileri çı
karın, bir Başbakan kalsın, bir ben kalayım; bizden sorun hesabı. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Yılmaz teşekkür ederim 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, Sayın Başbakana sataşma var, belki cevap verir! 
NABİ POYRAZ (Ordu)- Sayın Başkan, Sayın Başbakan bunlara cevap versin. (ANAP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN- Muhterem milletvekilleri, lütfen oturalım... Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın 

milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Asiltürk, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ercan'ın, Refah Partisiyle ilgi

li söylediği itham karşısında konuşmak istiyorsunuz... 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Kısaca, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Yalnız, Sayın Ercan, benim dikkatle dinlediğime göre, "siz böyle yaptınız" deme
di, "böyle söylentiler sizin için de var" dedi. Onun için, Refah Partisini itham edici bir sözü yok
tur. Sayın Yılmaz'ınki başka; kardeşini de... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Aynı şey Sayın Başkan, aynı şey; kısaca açıklama yapa
cağım. 

BAŞKAN- Değil efendim, değil... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, çifte standart kullanmayın. Kısaca izahat 

vereceğim. Çifte standart kullanırsanız, bunun neticesi sizin için de hoş olmaz. 
BAŞKAN- Efendim, lütfen oturun. 

Efendim, ben sataşma olmadığını söylüyorum. Sayın Ercan da herhalde oradan "öyle dedim" 
demiyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Hem hesap vermekten kaçıyorlar, hem de konuşturmuyorlar. 
, BAŞKAN-Şimdi gelelim ikincisine... 

Sayın Asiltürk, rica ediyorum... Bakın, şu saatten sonra... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, bu konuda kısaca açıklama yapacağım. 
BAŞKAN- Bir dakika oturun efendim... Efendim bir dakika... Efendim, bir dakika oturun... 
Sayın Asiltürk, şimdi, Sayın Ercan, sizin kastettiğiniz manada konuşma yapmadı. Bakın zabıt

lara geçiriyorum efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, niçin?.. Söyledi... 
BAŞKAN- Sayın Ercan* benim konuşmalarımda bir değişiklik var mı? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Aynen öyledir efendim. 

BAŞKAN- "Aynen öyle" diyor, buyurun efendim, tamam. (RP sıralarından gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, tutanakları getirtin. 
BAŞKAN- Efendim, ağzımızdan çıkan her kelime tutanaklara geçiyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Konuşmaları tutanaklarda var, aynısı değil. 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, lütfen oturun... Rica ediyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, benim size saygım var; ancak, benim bu

rada vazgeçmemi beklemeyin. 
BAŞKAN- Şimdi, efendim, müsaade ederseniz, gruplar sizi seçer, buraya oturtur, isterse paşa 

yapar... • . 
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983 yılından sonra kurulmuş ve 

TBMM'de grup kurmuş tüm siyasî partilerin ve başkanları ile yakınlarının mal varlıklarının araş
tırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) (Devam) 
ı BAŞKAN- Şimdi, Sayın Başaran ve arkadaşlarının bir talebi vardır; kabul edilmiş önergeyi 
değiştirmemiz, ona bir ilave yapma imkânımız yoktur. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
Şu anda Yüce Meclisin kabul ettiği bir araştırma önergesi yok.Parti liderleriyle ilgili olarak 

araştırma açılması yönünde müzakere yapıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz önerge, bu araştırma 
önergesinin kapsamını daraltmaktadır. Sayın Başbakanla Sayın Anamuhalefet Partisi liderinden 
ibarettir, kapsamı daraltıyoruz. 

Müsaade edersiniz biraz önce zatı âlinizin tatbikatı da aynı yöndeydi. İlk gelen önerge,günde-
me aldığımız önerge, grubu bulunan parti liderleriyle ilgiliydi. Bilahara, başka genişletme önerge
lerini kabul buyurdunuz, şimdi biz daraltma yolunda bir önerge veriyoruz; aynı işlemdir, usule tam 
uygundur. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

Efendim, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Önerge sahiplerinden söz talebi yoktur. 

Şimdi, Sayın Şemsek ve arkadaşlarının verdiği bir önerge vardır,sadece okutuyorum. . 

İSMAİL COŞAR (Çankırı)-Sayın Başkan,bizim sataşma ne oldu? 

BAŞKAN-Bir dakika efendim. 

Önergeyi okutuyorum: \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün siyasî partilerin ve liderlerinin mal var

lıklarının araştırılması şekliyle genişletilerek önergenin bu şekline imzalarımızla katılıyoruz. 

Saygılarımızla. 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Meclis araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım... 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel)- Diğerini okudunuz bizimkini okumadınız; bir önerge da
ha var. 

BAŞKAN- Efendim o bir katılma önergesidir, siz değişiklik istiyorsunuz; hayır, önergenizi 
okuturum ama oylatmam. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Olur mu; normal görüşme yapıyoruz! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Bir tane daha önerge var. 

BAŞKAN- Efendim, Genel Kurula bilgi vermek kabilinden, verilen önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan önergeye son paragraf olarak aşağıdaki yazılı metnin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"Ancak, araştırma, önecelikle Sayın Başbakan Tansu Çiller ve eşi ile üçüncü dereceye kadar 
yakınlarının mal varlığıyla, Amerika'da edindiği mal varlığı hakkında başlatılır." 
1 Ali Kemal Başaran Engin Güner Doğancan Akyürek 

Trabzon İstanbul İstanbul 
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Salih Ergiin Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, önergeyi... 

HALİT DUMANKAYA(İstanbul)- Sayın Başkan, bizim bir önergemiz daha var. 

BAŞKAN-Hangisi efendim? 

Bir dakika efendim, yeni muttali oldum. 

Buyurun okuyun: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen araştırma önergesinden Başbakan ve Anamuhalefct lideri dışındaki liderlerin çıka

rılmasını arz ederiz. 

Fecri Alpaslan Hasan Korkmazcan Orhan Ergüder 
Ağrı Denizli İstanbul 

Halit Dumankaya Mehmet Sağdıç 
İstanbul Ankara 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (ANAP ve RP sıralarından 
"Hangisi?" sesleri) -

Efendim, görüştüğümüz, görüşmesini tamamladığımız Sayın Tansu Çiller'in önergesini... 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar; ANAP sı

ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

EMİN KUL (İstanbul)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Yani, Meclis araştırması açılması önergesi kabul edilmiştir. 
Şimdi, Meclis araştırması açılmasını oylarınıza sundum, kabul edildi... 
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, bir husus var yalnız. Bu kabul edilen önerge üzerinde. 

verilen bir önergeyle değişiklik yapıldı., hatta "tamam" dediniz, hatırlarsanız, "bunu oylama sayı
yorum" dediniz. Dolayısıyla, bu önergeyle, mevcut önerge üzerinde değişiklik yapılmış oldu. De
mek ki, önerge verilebilirmiş, oya sunulabilirmiş. Bizim önergemizi niye oya sunmadınız? 

Önergemiz üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, biraz önce oylarınıza sunduğum Sayın Tansu Çiller ve arkadaşlarının 
verdiği Meclis araştırması önergesidir; onu kabul ettiniz. 

Şimdi, onu kabul ettiğimize göre, Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurul
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon çalışmalarının süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oy

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

(ANAP sıralarından "Amerika'da da" sesleri, gürültüler) Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Efendim, Ankara dışı... (ANAP ve RP sıralarından "Türkiye dışı, yurt dışı" sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, biraz müsaade edin; bugün o kadar karıştı ki... 

Sayın Asiltürk, size söz vereceğim, yalnız, Yüce Meclisi bir şeyle ikaz etmek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü gümdemi tamamladıktan sonra Meclis çalışmalarının devamını is
temekle, 23.6.1994 günü aldığınız tatil kararı ortadan kalkmıştır. Grup başkanlarından rica ediyo
rum, ben oturumu kapatırken "salı günü toplanmak üzere" diye kapayacağım; salı günü buraya 
grup başkanları ve beni dinleyen arkadaşlarım gelmezse 1 Eylüle kadar bu Meclisi açar açar kapa
rız. ((ANAP ve RP sıralarından "devam devam" sesleri) Meclisin haysiyetini sarsmaya hiçbirini
zin müsaade edeceğini zannetmiyorum. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, parti

lerine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN- Kapanışı yapmadan evvel, Sayın Asiltürk, size, kişiliğinize güvenerek, 5 dakika
lık söz hakkı veriyorum; buyurun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğundan bu ana kadar geçen süre içerisinde olmayacak hata
lar yapıldı. Sayın Başkanı da takdir ediyorum, bu kadar stres içerisinde, bu kadar yoğun bir çalış
ma arasında birtakım hatalar yapabilir, onu da anlayışla karşılıyorum. 

Sayın DYP Grup Başkanvekilinin ithamlarına cevap vermeden evvel Sayın Başkanı bir konu
da uyarmak istiyorum. Bir önerge oylandı, bu önergenin okutulması lazımdı; çünkü, bu önergeden 
sonra, DYP'li arkadaşlarımızın ilave olarak başka bir önergesi de oylandı. O iki önerge hakikatte 
birleştirildi. Bu önergelerin okutulup zabıtlara geçirilmesi lazımdı. Birçok konuda içtüzüğün gere
ği yapılsın diye çırpmıyorum; ama, zannediliyor ki, bu, bir şeyleri önlemek için yapılıyor. 

Şimdi, büyük bir yanlışlık yapıldı. Hiç olmazsa, kapatmadan önce, Sayın Başkanın, o birleş
miş iki önergeyi okutarak, oylanan önergenin bu olduğunun teyit ve tespit edilmesi lazım; aksi hal
de, önergenin yarısı oylanmış olur. Sayın Başkanın takdirine bırakıyorum bunu; zannediyorum ya
par. 

Gelelim DYP Grup Başkanvekili değerli arkadaşımın ifadelerine: Bosna-Hersek ile ilgili Tür
kiye'de birçok para toplandı; bu paraları toplayanlar sade vatandaşlardı. Refah Partisi olarak bu pa
raları biz toplamadık; hiçbirini resmen biz toplamadık, yardımcı olmaktan öte hiçbirine bir katkı
mız olmadı. Hatta, bu paraları toplayanlar, Sayın Başbakanın, "şu kadar milyar para toplanmıştır, 
hesabını soracağım" gibi beyanlarından sonra basın toplantısı yaptılar, Sayın Başbakanın ifade et
tiği miktardan daha fazla miktarı teslim ettiklerine dair makbuzları gösterdiler. Zannediyorum, Sa
yın Başbakan da bundan dolayı utanmıştır. Hiç dolmazsa bunu ifade etmek istiyorum. Sayın Baş
bakan, ondan sonra ne dedi bilmiyorum; yalnız, bir daha o konuya girmedi; basın toplantılarında 
ifade edilen ve fotokopileri basma dağıtılan makbuzları gördükten sonra kesinlikle bunu ağzına al
maz oldu. 

Şimdi, Sayın Başbakanın mensubu olduğu partinin Grup Başkanvekili arkadaşımız buraya çı
kıyor, -kendisini sevdiğimi kendisi de bilir, dürüst bir insan olduğunu da biliyorum- "şöyle şöyle 
söyleniyor" diyor. Söylenen şeyleri bırakın. Burada, Başbakan hakkında, söylentilere göre değil, 
gazetelerde resimlerini gördüğünüz, "filan yerde filan tapu kaydı olan şunlar şunlar meydana gel-
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mistir; bu nasıl meydana geldi?" diye bir önerge veriliyor. Aradaki dağlar kadar farkı siz bilmiyor 
musunuz Sayın Ercan; siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. 

Sonra, sözlerinizi bitirirken, belgeler diye ifade ettiğiniz ve "TEK salonlarında millete hesabı
nı verdiği" dediğiniz şeyler "yıllar itibariyle getiriler" diyor. Bu, 1973'ten 1993'e kadar yüzde oran
ları; bunların paraları ne, para mı, değil mi; altın mı, altının miktarı ne; dövizin miktarı ne? Bunla
rın hiçbiri yok. 

Aynı şekilde, yine "1987-1991 arasında satılan gayrimenkullerimiz" diyor; satış tarihlerini ifa
de etmiş. Bunlar kaça satıldı, kim satın aldı, bunların tapu kayıtlanndaki miktarı nelerdir, bunların 
vergileri hangileridir, verilmiş mi? Bunlar da yok. Ancak, bunları söyleyince, zannediyorlar ki, bu 
işte hesap verdik. Halihazırda elde kalan gayrimcnkullcr, bunların değerleri ve yine bunlarla ilgili 
hiçbir bilgi yok. Bunların hepsini geçeyim. 

Sayın Başbakan, "473 940 lira nakit bedel, 1994 Ağustosunda 676 milyar oldu" diyor. Nasıl 
oldu; dövize mi çevrildi, altına mı yatırıldı?.. 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa)- Altına yatırsan bile 1 milyar etmez. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Döviz olarak ifade etsek, 473 940 lira, 30 bin dolar eder. 
Dolar üzerinden yüzde 5 faizle, bugün, 85 bin dolar eder; 85 bin dolar da, 2,5 milyar Türk Lirası 
eder, 676 milyar 969 milyon lira etmez, bunlarla hesap verilmez... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-O, Tansu Çiller doları! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Öyleyse, bunların hesabını vermek yerine, filan hakkın
da şu dedikodu var, filan hakkında bu dedikodu var diye işin içinden çıkamazsınız. O dedikodula
ra inanıyorsanız, doğruysa, getirin ben de size yardımcı olacağım. Kimin hakkında araştırma isti
yorsanız, bizim herhangi birimiz hakkında -Genel Başkanımız dahil- "iddialar şunlar şunlardır" de
yin, Meclise getirin, ben de size yardımcı olayım. (RP sıralarından alkışlar) Yoksa, birtakım haya
lî müdaafaaların arkasına sığınarak, hayalen, 30 bin doları 600-700 milyar lira haline getirmek is
terseniz, buna inanmak mümkün değil. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Milletvekillerini ahmak zannediyor. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Hakikaten, benim için de sizin için de zor bir birleşim

di. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)- İçtüzüğü ihlal ettiniz Sayın Başkan... Oylama yanlışlığı var. 

BAŞKAN- Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.50 

0 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. -İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir BüyUkşehir Belediyesine bağlı Izulaş'a ait akar
yakıt istasyonlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı(7/2800) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 

İzmir 

İzmir BüyUkşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İzulaş'a ait 6 Adet Akaryakıt İstasyonun; 

- Ruhsatları var mı? 

- Ne zaman alınmıştır? 

- Ruhsatlar kanunî mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.7.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/605 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 6.12.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/2800-7359/29730 sa
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İzmir Milletvekili Cengiz Bu
lut'un "İzmir BüyUkşehir Belediyesine bağlı İzulaş'a ait akaryakıt istasyonlarına ilişkin" yazılı so
ru önergesiyle ilgili olarak İzmir Valiliği aracılığıyla BüyUkşehir Belediyesinden alınan yazıda; 

İzmir BüyUkşehir Belediyesi iştiraklerinden İzulaş-İzmir Ulaşım ve Makine Sanayii A.Ş.'ne 
ait akaryakıt istasyonlarının kuruluşundan bu güne kadar ruhsatsız olarak çalıştığının tespit edildi
ği ve ruhsat çıkartılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

2. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Bosna-Hersek'e yardım amacıyla Emlakbank 
tarafından açılan kampanyaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/3671) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

- Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 
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, Emlakbank'ın Bosna-Hersek'e bağış amacıyla açtığı kampanya sonucunda elde edeceği gelir 
ile ilgili olarak; 

1. Yardım hangi vasıta ile ulaştırılacaktır? Direkt olarak Bosna-Hersek Dışişleri yetkililerine 
mi verilecek, yoksa Kızılay veya başka bir kanal mı kullanılacaktır? 

2. Yardım nakdî olarak mı, aynî olarak mı intikal ettirilecektir? 

3. Kampanyanın bitiş tarihinden ne kadar süre sonra gerçekleşecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.7.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01482 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: TBMM Başkanlığının 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3671-8066/31251 sa
yılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi Inceöz'ün Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen; "Emlak Bankasının Bosna-Hersek'e bağış amacıyla açtığı kampanya" 
ile ilgili 7/3671 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Emlak Bankasınca, 15.11.1993-16.12.1993 tarihleri arasında Bosna-Hersek ve Azerbaycan 
için bağış kampanyası başlatılmıştır. Kampanya sonunda toplanan 6 514493 339 TL., Başbakan
lığın 28:12.1992 tarihli ve 1992/36 sayılı genelgesine istinaden, 30.12.1993 tarihinde imzalanan 
protokol senedi ile birlikte, Emlak Bankası yetkilileri tarafından çek olarak Türkiye Kızılay Derne
ğine teslim edilmiştir. 

2. Emlak Bankasınca, yardım kampanyasında toplanan bağışın Bosna-Hersek ve Azerbaycan 
halkı arasında eşit paylaştırılması isteği Dışişleri Bakanlığınca uygun görülerek; 

a) Azerbaycan halkı için teslim alınan 3 257 246 670 TL. lik bağışın 626 400 000 TL.'si ile 
Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyetinin acil ihtiyacı olan un alınıp gönderilmiştir. 

Kalan 2 630 846 670 TL.'si ile ise Ermenistan'ın zaptettiği topraklardan kaçan ve Azerbay
can'da Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan yaklaşık 10 000 Azerinin ihtiyaçları için 
un, nohut, mercimek, pirinç ve ilaç alınarak Kızılay Ekibi tarafından ayni yardım olarak dağıtılmış
tır. 

b) Bosna-Hersek halkına ayrılan 3 257 246 670 TL.'lik bağış ise; Bosna Büyükelçiliğinin An
kara İş Bankası Gaziosmanpaşa Şubesindeki 354379 sayılı DM hesabına Kızılay Genel Müdürlü
ğünce 11.3.1994 tarihinde nakit olarak aktarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Anadolu Üniversitesine bağlı Bilecik Meslek Yük
sekokuluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/3779) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Bilecik Meslek Yüksekokulu Anadolu Üniversitesi bünyesi içinde bulunan bir eğitim 
kurumudur. Ancak burada uzun yıllardır bir gelişme sağlanamamaktadır. Oysa bilindiği kadarıyla 
Anadolu Üniversitesi devletten büyük bütçeler almış ve bu yüksekokul için dünya bankasından ba
zı büyük kaynaklar kullanmış durumdadır. 

Bu yüksekokul için son 5 yılda; 
1. Devletten alınan bütçe ne kadardır? 
2. Dünya Bankasından alman kaynak ne kadardır? 

3. Bu kaynaklar, Bilecik'teki Yüksekokula harcanmış mıdır? 

4. Yoksa, bu kaynakların bir bölümü Bilecik dışına ve ya da başka yerlere kaydınlmış mıdır? 

T.C 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.7.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1845 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 106-
5873/1946 sayılı yazısı. 

b) T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1994 gün ve 7/3779-8286/31951 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken
dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bilecik Meslek Yüksekokuluna son beş yılda bütçeden tahsis edilen ödeneklere ilişkin bil
giler ekte sunulmuştur. 

2. Dünya Bankasından alınan Krediler Yükseköğretim Kurulundaki projeye aktarıldığından 
üniversitelerce harcanması mümkün değildir. 

3. Bu kaynakla, YÖK tarafından yapılan ihaleler sonucunda ithal edilen makine-teçhizatlar, 
okula mal olarak verilmektedir. 

4. İhale edilen mallar doğrudan okula teslim edildiğinden, Bilecik Meslek Yüksekokulu dışın
da bir yerde kullanılması mümkün değildir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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F-07/12/1993 tarih 7/3779-8286 sayılı soru önergesiyle ilgili olarak; 

1) Son 5 yılda Devlet tarafından Bilecik Meslek Yüksekokulu için yılı Katma Bütçe 
Kanunlarıyla tahsis edilen bütçe kaynaklan ile yılsonu ödenek ve harcama miktarları aşağıda 
sunlmuştur. 

(Bin TL.) 

Yıllar 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

TOPLAM 

100 - Personel Giderleri 
Bütçe 
kanunu 
ile verilen 

127.000 

581.000 

1.263.000 

2.200.000 

4.320.000 

7.491.000 

Yıl sonu 
ödenek 

280.250 

586.000 

1.250.905 

2.650,000 

4.530.000 

9.297.155 

Yıl sonu 
harcama 

272.777 

583.703 

1.177.747 

2.649.169 

4.348.103 

9.031.499 

200-Yolluklar 
Bütçe 
kanunu 
Ue 
verilen 

5.000 

7.000 

15.000 

25.000 

50.000 

102.000 

Yıl 
sonu 
Ödenek 

4.425 

11.160 

19.700 

49.750 

85.500 

170.535 

300-Hizınet Alımları [W0-Ta$t.Alım Mal.Hiz.Al. 
Yıl sonu Bütçe 
harcama kanunu 

ile verilen 

4.423 

9.474 

19.687 

43.254 

71.689 

148.527 

11.000 

35.000 

60.000 

200.000 

325.000 

631.000 

Yıl sonu 
ödenek 

9.735 

25.800 

53.100 

152.800 

293.250 

534.685 

Yıl sonu Bütçe 
harcama kanunu 

ile 
verilen 

9.385 

24.342 

51.625 

130.763 

205.799 

421.914 

45.000 

76.000 

180.000 

245.000 

525.000 

1.071.000 

Yıl sonu Yıl sonu 
Ödenek harcama 

39.925 

66.880 

1S9.300 

307.550 

509.250 

1.082.805 

39.809 

. 58.300 

159.175 

303.566 

364.261 

925.111 

(Bin TL.) 

Yıllar 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

TOPLAM 

500-Demirbaş Alımları 

Bütçe 
karan 
ile 
verilen 

7.000 

25.000 

50.000 

50.000 

132.000 

Yıl 
sonu 
ödenek 

6.195 

22.000 

44.250 

24.500 

96.945 

Yıl 
sonu 
harca 
ma 

6.177 

19.376 

43.281 

22.077 

90.911 

700-Yapı, Tesis ve Büyük 
Onarım Gid. 
Bütçe 
kanunu 
ile 
verilen 

200.000 

1.512.000 

700.000 

5.000.000 

2.000.000 

9.412.000 

Yıl sonu 
Ödenek 

177.000 

1.330.560 

1.919.500 

4.950.000 

340.000 

8.717.060 

Yıl sonu 
harcama 

149.519 

1.128.735 

1.915.391 

4.949.483 

323.713 

8.466.841 

800-Diğer Ödemeler 

Bütçe 
kanunu 
ile 
verilen 

5.000 

20.000 

20.000 

45.000 

Yıl 
sonu 
öden 
ek 

4.400 

4.400 

Yıl 
sonu 
hare 
ama 

TOPLAM 

Bütçe 
kanunu 
ile 
verilen 

395.000 

2.236.000 

2.273.000 

7.740.000 

7.240.000 

19.884.000 

Yıl sonu 
Ödenek 

517.430 

2.042.400 

3.446.755 

8.134.600 

5.762.400 

19.903.585 

Yıl sonu 
harcama 

482.090 

1.823.930 

3.366 906 

8.098.312 

5.313.565 

19.084.803 
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4. - İçel Milletvekili Ali Er'in, Tarım Bakanının Y.P.K. üyeliğinden çıkarıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (7/3823) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Er 

İçel 
Tarım kesiminin Ülkemiz ekonomisinin yapısı ve iktisadî kalkınmamızdaki etki oranı dikkate 

alınarak Yüksek Planlama Kurulunun kuruluşundan bu yana bu kurulda diğer ilgili bakanlarla bir
likte Tarım ve Köyişleri Bakanı da yer almakta iken 511 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin si
ze verdiği yetkiye dayanarak 6.10.1993 tarihli genelgenizle yeniden teşkil ettiğiniz bu kurulda Ta
rım ve Köyişleri Bakanına yer vermediğiniz ve dolayısıyla Türk Çiftçisini ve tarım sektörünü göz
den çıkardığınız anlaşılmaktadır. 

Sorular: 
1. Yaptığınız bu düzenlemeye göre, hükümet programınızla tarım sektörüyle ilgili olarak ka

mu oyuna ve Yüce Meclise verdiğiniz söz ve taahhütlerden vaz mı geçiyorsunuz? 
2. Tarım kesiminde çalışan ve ülke ekonomisine bu yönde katkıda bulunan ve yerleşim ve hiz

met alanlarıyla nüfusumuzun büyük bir kesimini oluşturan insanların (köy ve kasabaların) yol, su 
v.s. gibi hizmetlerin yanında tarımsal alandaki destekleme alımlarını ve sübvansiyonları bundan 
böyle yapmamayı mı düşünüyorsunuz? 

3. Ülke ekonomisinde tarım sektörünün bir yerinin kalmadığına mı inanıyorsunuz? Bu uygu
lamanızla "benim köylüm" "benim çiftçim"in Yüksek Planlama Kurulunda haklarını kim dile ge
tirecektir? 

4. Yüksek Planlama Kurulu üyeliğine Tarım ve Köyişleri Bakanını hangi gerekçelerle alma
dınız? Yoksa bu düzenleme "benim köylüm" "benim çiftçim" dediğiniz bu kesimi ve dolayısıyla 
tanm sektörünü gözden çıkardığınızın temsili midir? Tarım sektörünün ülke ekonomisine bir kat
kısının olmadığı inancında mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.6.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)370 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 16.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3823-8383/32243 sayılı muhatap yazınız. 
b) 26.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-5937/4909 sayılı yazısı, 
İçel Milletvekili Ali Er'in yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile Başbakanlığa 

havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sayın Başbakan 
adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin cevabı yazı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 
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İçel Milletvekili Ali Er'in Soru Önergesinde Yer Alan Sorunun 

Cevapları Aşağıda Sunulmaktadır 
Cevap 1. Tarım sektörüne verilen önem 1994 yılında da devam etmektedir. Tarım yatırımları

nın kamu yatırımları içindeki payı 1992 yılında yüzde 9,1, 1993 yılında yüzde 11,2, 1994 yılında 
ise yüzde 10,8 olmuştur. Tarım yatırımlarının yüzde 70-75 toprak ve su kaynaklarının geliştirilme
sine tahsis edilmektedir. Bu çerçevede GAP kapsamında projelerin yürütülmesine devam edilmek
te ve kaynak tahsisine öncelik verilmektedir. Böylece GAP sulamalarının 1993 yılı sonu itibariyle 
Fırat havzasında yüzde 4,0'ü Dicle havzasında yüzde 3,0'ü tamamlanmış olup, 1994 yılında ta
mamlanacak dört münferit proje ile yaklaşık 11 bin hektar alan ile Urfa tünelinden akıtılması dü
şünülen su ile yaklaşık 20 bin hektar alana sulama hizmeti götürülmesi programlanmıştır. Bu açık
lamalardan da anlaşılacağı üzere tarım sektörü yatırımlarına verilen önem devam etmektedir. 

Cevap 2. Tarımsal ürünlerin desteklenmesi sona crdirilmemiş olup, 5 Nisan 1994 tarihinde 
açıklanan Ekonomik Önlemler Planı ile tarımsal destekleme politikasına yeni bir düzenleme geti
rilmiştir. Bu çerçevede Devlet tarafından yapılan destekleme alımları kapsamı daraltılmıştır. Hubu
bat, şeker pancarı ve tütün destekleme kapsamında tutulmuş olup, diğer ürünlerin kapsamdan çıka
rılması öngörülmüştür. 

Bu düzenleme ayrıca; 
- Destekleme fiyatlarının tespitinde dünya fiyatlarındaki gelişmelerin yanında yurt içi faktör 

fiyatlarındaki gelişmelerinde dikkate alınacağı, 
- Hedef kitleye doğrudan ödeme yapma ve kredi kolaylıkları sağlama gibi fiyat desteği dışın

daki konulara da ağırlık verileceği, 
- Arz fazlası ürünlerde ise ekim alanlarının sınırlandırılacağı ve üretimi azaltıcı tedbirler alı

nacağı belirtilmiştir. 
. Cevap 3. Ülkemizde 1980 yılında kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 56 iken bu oran 

1990 yılında yüzde 47,2'ye düşmüştür. 
1993 yılında tarım sektörü üretiminin toplam üretim içindeki payı yüzde 11,4 ve kamu yatı

rımları içindeki payı yüzde 11,2'dir. GSMH içindeki payı yüzde 15 dolayındadır. Ayrıca tarım 
ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı 1992 yılında yüzde 15,1993 yılında yüzde 15,4 ol
muştur. Bu göstergelerden de anlaşılacağı üzere tarım sektörü önemli bir sektör olarak ekonomide
ki yerini korumaktadır. 

Cevap 4. YPK'nda tarımsal destekleme ile konularda karar alınmadan önce DPT ile ilgili Ba
kanlık ve Kuruluşların görüşleri toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının görüşleri de karar oluşumunda etkin bir rol oynamak
tadır. 

5. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Avrupa İşkenceyi önleme sözleşmesi Ek Proto
kollerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ne zaman sunulacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3917) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 
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Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesine 2 protokol eklenmiş bulunmaktadır. Bu protokoller 6 
Eylül 1993 günkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde kabul edilmiş bulunmaktadır. Hüküme
timiz bu protokolleri TBMM'ye ne zaman sunacaklardır. 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 28.6.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/5900-308-505 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 31.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3917-8592/32854 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve 
Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesinin ya
nıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

1. 26 Kasım 1987 tarihinde imzaya açılan ve 7 ülkenin onaylamasıyla 1 Şubat 1989 tarihinde 
yürürlüğe giren "İşkencenin ve Gayninsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine 
Dair Avrupa Sözleşmesi" Türkiye tarafından 11 Ocak 1988 tarihinde imzalanmış ve 26 Şubat 1988 
tarihinde onaylanmıştır. Bu Sözleşmeyi onaylayan ilk Avrupa Konseyi üyesi ülke Türkiye olmuş
tur. 

2. Sovyetler Birliğinin ve Yugoslavya'nın dağılması ve Merkezi ve Doğu Avrupa, ülkelerin
de vuku bulan köklü değişiklikler dolayısıyla, Avrupa Konseyine üye olmak isteyen ülke sayısın
da önemli artışlar olmuş ve son üç yıl içerisinde 9 yeni üye Konsey'e katılmıştır. Böylelikle üye sa
yısı 23'ten 32'ye yükselmiştir. Bu arada, gözlemci üye statüsünde olan 8 ülke tam üye olmak üze
re beklemektedir. 

Birincisi İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesinin üye olmayan ülkelere açılması; ikincisi ise İş
kencenin Önlenmesi Komitesi üyelerini iki kez üstüste yeniden seçilebilmelerini (Sözleşmede sa
dece 1 kez yeniden seçilebileceklerine dair hüküm vardı) mümkün kılan iki tadil protokolü, 8 Ey
lül 1993'de Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinde kabul edilmiş ve her iki Protokolün 4 Kasım 
1993 tarihinde imzaya açılması kararlaştırılmıştır. 

3. Bugüne kadar, anılan protokollerin her biri 21 üye ülke tarafından imzalanmış, 8 üye ülke 
tarafından onaylanmıştır. 

4. Ülkemizin Sözleşmenin esasına değişiklik getirmeyen ve tüm taraf devletlerin onaylamasıy
la yürürlüğe girecek olan söz konusu iki ek protokolü onay kaydı ile veya bu kayıt aranmaksızın 
imzalamasını teminen, ilgili Bakanlık, kuruluş ve birimlerimizden görüş alınmıştır. Protokollerin 
Avrupa Konseyi nezdindeki Daimî Temsilcimiz tarafından ülkemiz adına- imzalanmasını teminen 
gerekli Bakanlar Kurulu Kararının istihsali için bugün (23 Haziran) Başbakanlığa bir yazı gönde
rilmiştir. 
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6. - İstanbul Milletvekili Cavit Kavak 'in, 2001 Projesi adı altında yürütülen tanıtım projesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3926) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cavit Kavak 

İstanbul 
1. 2001 Projesi adı altında yürütülen tanıtım projesine toplam 7 trilyon lira tutarında ödenek 

ayrıldığı doğru mudur? 

2. Bu ödeneğin ne miktarı tanıtma fonundan, ne miktarı örtülü ödenekten karşılanmaktadır? 

3. Dış tanıtım amacıyla ayrılan kaynakların iç propagandaya dönük yönlendirilmesi hangi 
mevzuata dayalıdır? 

4. 2001 projesinin yürütülmesinde Sayın Özer Çiller hangi sıfatla yönlendirici rolü oynamak
tadır? 

5. 1994 yılında bu amaçla ayrılan kaynak ne kadardır? 

T.C. 
V Devlet Bakanlığı 1.7.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.01484 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.2.1994 tarihli ve A.Oi.O.GNS.0.10.00.02-7/3926-8712/33252 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen; "2001 Tanıtım Projesi" ile ilgili 7/3926 esas numaralı yazılı soru önergesine 
ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. 2001 Yılı Projesi; eğitim, sağlık, konut, çevre, finans, tarım ve hayvancılık, yerel yönetim, 
adalet, vergi ve özelleştirme konularında yapılan ve yapılacak olan reformlarla ülkemizin 2001 yı
lı için belirlenen temel hedeflere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yürütülmek
tedir. 

Yapılacak reformların yurt içinde ve yurt dışında daha etkin bir şekilde anlatımını temin et
mek amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçe imkânları ve kanunî usulleri ile yaptır
maları kaydıyla, 2001 logosunun çeşitli boy ve ebatlarda kullanılmaları 1994/2 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile uygun görülmüştür. 

Bu bakımdan, projeye ayrı bir ödenek ayrılmamış olup, tanıtma fonundan ve örtülü ödenekten 
bir harcama yapılmamıştır. 

2. Dış tanıtım amacıyla ayrılan kaynakların, başka amaçlara dönük olarak kullanılması söz ko
nusu değildir. 

Dış tanıtımın, ülkemiz bakımından öneminin bilincinde olan Hükümetimiz, tanıtımın amacına 
uygun yapılabilmesi için objektif mekanizmaları oluşturmuştur. 
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Nitekim Türkiye'yi yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kamu kurum ve kuruluş
larının etkinliğinin artırılması, uluslararası kamuoyunun, çıkarlarımız doğrultusunda yönlendiril
mesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması amacıyla Başbakanın Başkan
lığında, üç Devlet Bakanı, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlarından oluşan Devlet Tanıtma ve 
Koordinasyon Kurulu ile bu kurulun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere özel kesim temsilcilerini 
de içine alan Danışma Kurulu kurulmuştur. Görüleceği üzere, dış tanıtım faaliyetlerinin yürütülme
sinde yönlendiriciliği bu kurullar yapmaktadır. 

Ayrıca, Tanıtma Fonunun kaynaklan belirlenmiş ilkeler çerçevesinde ve Tanıtma Fonu Kuru
lunun kararları doğrultusunda kullanılmaktadır. 

3. 2001 Projesi için yukarıda da belirtildiği üzere özel bir kaynak ayrılmamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

7. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orlıon'ıın, devalüasyon kararından önce piyasaya satılan do
lar miktarına ilişkin, 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, devalüasyon kararının alınış şekline ilişkin, 
İstanbul Milletvekili Salih Er gün 'ün, hükümetin döviz politikasına ilişkin, 
Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, devalüasyon nedeniyle haksız kazanç sağlayan serma

ye gruplarına ilişkin, 
İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, devalüasyon kararının sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (714040, 

4120, 3982, 4038, 4077) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

1. Devalüasyon yapılmadan önce, Merkez Bankası tarafından para piyasasına kaç milyon 
Amerikan doları sürüldü? 

2. Bu dövizi kimler aldı? Satışta bazı bankaların ve şahısların kayrıldığı söyleniyor, Merkez 
Bankası dövizleri kimlere sattığını açıklar mısınız? 

3. Satışta kayrılma doğruysa, bu vurgunculara devletin sırtından kaç trilyon lira kazandırıldı? 
4. Alınan yanlış ekonomik tedbirler sonucunda yüzde yüzü aşan enflasyon ve ülkede döviz 

darboğazı bekliyor musunuz? Bu ne zaman ve hangi aylarda ortaya çıkacak? 

5. Devalüasyon kararından iki gün önce, 24 Ocak kararlarını eleştirerek "işçi, memur ve dar 
gelirli ezilmiştir" biz işçi, dar gelirli ve memurlarımızı ezdirmeyeceğiz" dediniz. İki gün sonra ise 
bunun tam tersini yaptınız, bu bir çelişki değil midir? 
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6. Devalüasyondan sonra ilk müdahale Tahtakale piyasasına yapıldı, burada polislerin zor kul
landığı söyleniyor bu doğru mu? Doğru ise Türkiye demokrasiden ve serbest piyasa ekonomisin
den vaz mı geçiyor? Copla kur politikası oturtmayı doğru bir ekonomik tercih olarak mı görüyor
sunuz? 

7. Devalüasyondan sonra zamlar yağmaya başladı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

8. Bu sonuçlara göre, faiz ve enflasyon ne zaman üç haneli rakamlara ulaşacak? 

9. Faiz, döviz ve fiyatların yükselmesi, işsizler, memurlar, işçiler ve emeklileri, ayrıca kazan
cı Türk Lirası olanlar} olumlu yönde etkileyecek mi yoksa bu kesimi ezecek mi? 

10. Bu tedbirlerle fınans kaynakları pahalandı, bu durum yatırımları ne kadar yeterli? 

11. Memurlara yılın ilk üç ayı için verilen ücret artışı, devalüasyonla bir gecede uçup gitti, me
murlara ilave zam yapmayı düşünüyor musunuz? 

12. Cumhurbaşkanı, "döviz yılan gibidir, sokar" diyor. Piyasadaki dalgalanma ve döviz kimi 
soktu? 

13. Bankaların sınırlı bono satacağını, faizlerin belli düzeyde oluşacağını, Türk Lirasına güve-
nilmesini istediniz, fakat tam tersi bir uygulama yaptınız. Devlet hayatında söyledikleri ile tam zıd-
dını yapma şeklinde bir gelenek var mıdır? 

14. Kararsızlık ve çelişkili beyanlarınız sonucunda vatandaşların size hâlâ güvendiğini düşü
nüyor musunuz? Halk size güvenmiyorsa Boğaz'daki yalınıza dönüp anılarınızı yazmayı düşünü
yor musunuz? 

15. Esnek Kambiyo kur politikası uygulanan bir ülkede devalüasyon yapan ilk iktisatçı Baş
bakan olarak tarihe geçeceğiniz söyleniyor, bundan kıvanç duyuyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 

Ali Uyar 

Hatay 

1. Devalüasyon kararı alınırken, bu kararı alan heyete yetkili olmayan insanların da katıldığı 
doğrumudur? 

2. Eğer doğru ise; yetkisiz insanlar hangi sıfatla bu heyete katılmışlardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 

arz ederim. 
Salih Ergün 

İstanbul 

1. Amerikan doİarı serbest piyasada 22 bin lirayı aştı. Bu konuda Merkez Bankası hiçbir mü
dahalede bulundu mu? 

2. Bu olay, gizli bir devalüasyon mudur. Şayet gizli bir devalüasyon yapıldıysa bunun oranı 
nedir? 

3. Devletin döviz rezervi ne kadardır? 
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4. Yabancı paralar karşısında Türk Lirasının değerini korumak ve ekonomiyi içinde bulundu
ğu durumdan kurtarmak için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim.' , 

Mahmut Alınak 

Şırnak 

TL'nin iç piyasada Dolar karşısında uğradığı büyük değer kaybı ve sonrasında, 26 Ocak 1994 
günü dış piyasada uğradığı % 14'lük değer kaybı, yani devalüasyon süreci içinde, daha önceden 
alınan devalüasyon kararının açıklanmasının kasıtlı olarak geciktirildiği, bu süreç içinde Merkez 
Bankasının, okul arkadaşınız ve özel danışmanınız Hüsnü Özyeğin'in sahibi olduğu Finansbank'm 
da içinde yer aldığı tnterbank, Tatbank ve Tekstilbank'a 250 milyonluk ucuz döviz satışı yaptığı ve 
bu yolla trilyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı, bu kazancın % lO'unun da size hisse olarak 
ayrıldığı şeklinde basında çıkan haberler doğru mudur? Ve yine bu devalüasyondan, başka hangi 
sermaye grupları ne kadar para kazandılar? 

Ülkenin ekonomik kaynaklarına, halkın alın teri ve emeğinin yabancı sermaye ve yerli işbir
likçilerine peşkeş çekilmesi demek olan bu devalüasyon kararına rağmen kendinizi yine de "Türk 
Milliyetçisi" olarak tanımlamaya ve bu şekilde göstermeye devam edecek misiniz? Türk emekçi 
halkını yerli ve yabancı sömürü ve soygun boyunduruğunda tutmaktan başka bir amacı olmayan, 
bu nedenle de Türk halkına her alanda zarar veren şoven milliyetçiliği kullanmakla, çok ağır bir ve
bal altına girdiğinizi ve Türk halkına zarar verdiğinizi biliyor musunuz? Böyle bir milliyetçilik 
inandırıcı olabilir mi? Siz ve sizden önceki iktidarların buraya kadar uyguladıkları işbirlikçi politi
kalar ve en son olarak aldığınız devalüasyon karan, milliyetçilik iddia ve söylemlerinizin, mevcut 
sömürü ve baskıyı gizleme, Türk emekçi cephesinde gelişen halk muhalefetini torpilleme ve ger
çekte bir kandırmacadan ibaret olduğu böylece açığa çıkmış olmuyor mu? 

Bu devalüasyonla TL'nin uğradığı değer kaybı sonucunda, halkın kullandığı temel tüketim 
maddelerine yapılan ve yapılacak zamların yaratacağı tahribatı azaltmak üzere; işçi, memur, emek
li, dul ve yetimlere maaş ve ücretlerinde artış yapılması, çiftçi ürün taban fiyatlarının arttırılması, 
küçük esnaf ve sanatkârlara (holdinglere sürekli yaptığınız gibi) düşük faizli ucuz krediler verilme
lidir. Söz konusu önlemleri almamanızın nedeni nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Gürol Soylu 
İstanbul 

1. Devalüasyonun yapılacağını önceden öğrenerek aynı gün Merkez Bankasından 184 milyon 
$ ucuz Dolar satın alarak 44 Bankadan hileli olarak kazandıkları bu farkın tutarının Merkez Ban
kasınca kur farkı olarak geri tahsili gerekmektedir. 

. Bu bedelin geri alınıp alınmayacağını, 
2. % 13.6 olarak yapılan devalüasyon piyasa fiyatlarına % 20 olarak yansımıştır. 
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İşçi, memur, emekli, dul, yetim gibi sabit ücretle geçimini temin eden dar gelirlilerin ücretle
rine en az % 20 artış yapılması gerekmektedir. Bu artışın l Ocak 1994 tarihinden geçerli olarak ya
pılıp yapılmayacağının. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızın 23.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4040-8963/34096 sayılı, 
25.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4120-9105/34655 sayılı, 25.2.1994 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3982-8858/33730 sayılı, 23.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4038-8959/34086 sayılı,ve 24.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4077-9024/34401 sayılı 
yazılar ekinde yeralan, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon, Hatay Milletvekili Ali Uyar, İstanbul 
Milletvekili Salih Ergün, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve istanbul Milletvekili Gürol Soy-
lu'nun Sayın Başbakanımıza yöneltmiş oldukları soru önergelerinin cevapları ilişikte gönderilmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

26.1.1994 tarihinde T.C. Merkez Bankasının 44 bankaya 184 milyon Amerikan dolarlık döviz 
satışı yapmasının akşamında gerçekleştirilen % 13.59 oranında Türk Lirasının devalüe edilmesi 
hakkında çeşitli milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen önergelere 
cevap olarak hazırlanan not: 

Bilindiği gibi, Türk Lirasının istikrarını sağlamak T.C. Merkez Bankasına kanunla verilmiş bir 
görevdir. 

Bu yetki çerçevesinde T.C. Merkez Bankası Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değe
rini korumak üzere zaman zaman bankalararası döviz piyasasına girerek müdahalelerde bulunur. 
Döviz müdahaleleri T.C. Merkez Bankasının elindeki Türk Lirası enstrümanlarını (Açık Piyasa İş
lemleri ve Interbank İşlemleri) tamamen kullanıldıktan sonra başvurduğu bir yöntemdir. 

Döviz müdahaleleri, ülkemiz koşullan gereğince genellikle satış yönündedir. Döviz satışları 
Reuters sistemi aracılığıyla Amerikan Dolan 500 000 için fiyat veren tüm banka ve özel finans ku
rumlarının fiyatlanna satış yaparak gerçekleştirilir. Satışlar en yüksek alış fiyatı veren bankalardan 
başlayarak fiyat seviyesinin istenildiği düzeye gelmesine kadar sürdürülür. Doğal olarak, bu sis
temde döviz talebi yüksek olan bankaların, fiyatlarını ayarlamak suretiyle, o gün için T.C. Merkez 
Bankası satışlarından daha fazla pay alması söz konusu olabilecektir. T.C. Merkez Bankasının han
gi seviyede satışlannı keseceği tahmin edilemediğinden döviz talebi yüksek olan bankalann düşük 
fiyattan döviz almaları mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak, T.C. Merkez Bankasının piyasada oluşmasını hedeflediği fiyata ulaşıncaya kadar satış 
yapmasına rağmen piyasayı bu seviyelerde oluşturmasının günün koşulları doğrultusunda sağlana
madığı durumlar da zaman zaman görülmüştür. Bunun doğal sonucu olarak bazı bankalar bu satış
lardan kârlı, bazıları ise zararlı çıkmaktadır. Bu işlemleri T.C. Merkez Bankası gerek kurum, ge
rekse de istihdam ettiği personel olarak taşıdığı yüksek ahlakî değerler ile tam bir tarafsızlıkla ve 
hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde günümüze kadar sürdürebilmiştir. 

26 Ocak 1994 tarihindeki döviz müdahalesi de yukarıda açıklanan sistem çerçevesinde gerçek
leştirilmiştir. Devalüasyon tarihi olan 26 Ocak 1994 tarihinin bir kaç gün öncesinde serbest piyasa 
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fiyatları ile T.C. Merkez Bankası fiyatları arasındaki farkın % 25Mere ulaştığı tarihlerden başlaya
rak kamuoyunda bunun fiili devalüasyon olduğu yolundaki görüşlerin yoğunlaşması ve ekonomi 
bürokrasisinin de bu doğrultuda düşündüğü izlenimi basında yer almaya başlamıştır. T.C. Merkez 
Bankasının bu konudaki görüşü ise ya devalüasyon yapılmaması ya da bir istikrar paketi ile birlik
te daha yüksek bir oranda devalüasyon yapılması yönünde olmuştur. Dolayısıyla, söz konusu de
valüasyon önerileri T.C. Merkez Bankası nczdinde kesin bir bilgi ve talimat hüviyetini ancak 26 
Ocak 1994 akşamı geç saatlerde kazanmıştır. 

26 Ocak 1994 sabahı ise T.C. Merkez Bankası, serbest piyasa fiyatları ile kendi fiyatları ara
sındaki farkın % 18'e ulaşması sonucunda fiyatların daha da yükselmesini önlemek amacıyla dö
viz müdahalesini her zaman uyguladığı sistem çerçevesinde gerçekleştirmiştir. 

Bu tarihteki satışların toplarrii Amerikan Doları 184 000 000, satış yapılan banka sayısı 44; 
Bankamız ortalama satış fiyatı ise 16 632.82 TL./USD olmuştur. 

Yapılan müdahalelerin doğası gereği döviz alma konusunda agresif davranan ve kur kotasyon-
larını yüksek tutabilen bankalar müdahalede satılan toplam miktardan daha büyük paylar alabilmiş
lerdir. 

8. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Kütahya Devlet Hastanesine bilgisayarlı tomogra
fi cihazının ne zaman verileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/4087) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Kazım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Şehir merkezi ikiyüzbin nüfusa yaklaşan Kütahya'mıza cevap veren Kütahya Devlet Hastane

sine bilgisaraylı Tomografi cihazı ne zaman verilecektir? 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 30.6.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1943 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 24.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4087-9039/34439 sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından, Kütahya Devlet Hastanesinin bilgisayar

lı tomografi cihazı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Kütahya Devlet Hastanesine Ne Zaman Bilgisa

yarlı Tomografi Cihazı Verileceği Hakkındaki Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 
Som : "Şehir Merkezi ikiyüzbin nüfusa yaklaşan Kütahya'mıza cevap veren Kütahya Devlet 

Hastanesine bilgisayarlı Tomografi cihazı ne zaman verilecektir?" 
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Cevap : Kütahya Devlet Hastanemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere bilgisayarlı tomogra
fi cihazı temin edilmesi, Bakanlığımızın merkezî alımlarında değerlendirilmek üzere kayda alınmış 
olup; hizmet gerekleri ve bütçe imkânlarımız ölçüsünde ihtiyacın karşılanması cihetine gidilecek
tir. 

9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, yurt dışından otomobil ithalatında karşılaşılan 
zorluklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Çeşitli basın organlarında yer alan haberlere göre yurt dışından otomobil ithalatında vatandaş

ların Vergi Dairesi ile Gümrük Müdürlüğünün yerlerinin yakın olmadığından çeşitli zorluklarla 
karşılaştıkları söylenmektedir. 

Sorular: 
1. Karaköy gümrüğüne yakın bir vergi ödeme bürosu açılacak mı? 
2. Karaköy'den vergi dairesi Dudullu'ya niçin taşındı? 
3. Yeni yapılan Yeşilköy İhtisas gümrüğüne vergi ödeme bürosu açılacak mı? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 4.7.1994 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0.29.2571/34/45391 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) ' 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 25.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4113-9090/34607 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başba

kanımızca kendileri adına tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 7/4113-9090 sayılı 
yazılı soru önergesinde, yer alan hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

1. Karaköy Gümrüğüne yakın Karaköy'deki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinin eski hizmet bi
nasında bulunan vergi tahsil bürosu mükelleflere hizmet vermeye devam etmektedir. 

2. İstanbul Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi, Karaköy'de bulunan hizmet binasının yetersiz ol
ması nedeniyle mükelleflere daha etkin ve iyi hizmet vermek, amacıyla otomasyona geçirilerek 
Ümraniye Ihlamurkuyu Alemdağ Caddesindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır. 

3. Ayrıca Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin 
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinin yanı sıra halen faaliyette bulunan Maslak, Bağcılar, Kartal, Bos
tancı, Merdivenköy ve Zeytinburnu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine Nakil Vasıtaları 
Vergi Dairesinden yetkili elemanlar görevlendirilerek bilgi işlem makineleriyle Taşıt Alım ve Mo
torlu Taşıtlar Vergisi tahsilatı yapılmaktadır. 
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4. Yeni açılan Yeşilköy ihtisas gümrüğünde Taşıt Alım Vergisini ödemek için herhangi bir 
vergi tahsilat bürosu mevcut olmayıp, Gümrük Vergilerini ödemek için bütün gümrük birimlerin
de saymanlık müdürlükleri bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
10. - Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin'in, Halk Bankası ve Emlak Bankasının siya

sî içerikli ilanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/4250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

RaufErtekin 

Kütahya 
Bir kaç günden beri gerek Halk Bankasının gerekse Emlak Bankasının "Türkiye 2001 yılına 

doğru, başarı bizimledir." Siyasî içerikli ilanları hem gazetelerde, hem de TVMerde gözükmekte
dir. Bu iki kuruluşta Devlete ait kuruluşlardır. Harcamalarının da gerek devleti gerekse kendileri
ne umut bağlamış olan esnaf ve vatandaşımızın zararını göz önüne alacak şekilde olması gerek
mektedir. 

Soru 1. İlanların gazete ve TV'lere verilmesi hangi kıstaslarla yapılmaktadır? 
Soru 2. Bu ilanlar için masraf olarak senelik ne kadar meblağ ayrılmıştır? 
Soru 3. Böyle bir siyasî harcama yapma yetkisine haizler midir? 
Soru 4. Harcamaları denetime tabi midir? 
Soru 5. İlanlarla verdiği, kazandığı ile dengeli midir. Zarar ve kâr oranları göz önüne alınmak

ta mıdır? 
Soru 6. Görünen o ki bu ilanlara büyük maddî meblağlar bolca harcanmaktadır. Bu tutum ve" 

davranışların kontrol altına alınması bakımından tetkik ve teftişler yaptırılıyor mu? 
Soru 7. Bu gibi israflar, tasarruf tedbirleriyle memur ve işçiyi yönlendirmenizle ilgili tutumu

nuza aykırı düşmüyor mu? Ve siyasî amaç taşımıyor mu? 
Soru 8. Bu konuda verilen kredi miktarı ne kadardır. Ayrıca aynı konudaki reklam giderleri tu

tarı ne kadardır? 
Soru 9. Sadece menfaat paylaşımında ve miting düzenlemede anlaşabildiğiniz koalisyon orta

ğınız bu uygulamalarla ilgili ne düşünmektedir? Ortağınızla bir anlaşmaya varılmış mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.7.1994 

Sayı : B.02.0.006.0/2.01483 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 30.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4250-9353/35412 
sayılı yazısı. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen Halk Bankası ve Emlak Bankasının "Türkiye 2001 yılına doğru, ba
san bizimledir" ilanları ile ilgili 7/4250 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağı
da sunulmaktadır. 

1. İlanlar 1994/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 
bütçe imkânları ve kanunî usulleri esas alınarak yayınlanmıştır. 

2. Emlak Bankasınca 8 000 adet sticker 9 000 000 TL.+KDV bedelle yaptırılmış olup; reklam
larında 2001 logosunun yer alması banka bütçesine ek bir malî külfet getirmediği gibi, sadece 2001 
projesini tanıtmaya yönelik bir reklamı da olmamıştır. 

Halk Bankasınca da, 2001'li yıllara çağdaş bir anlayışla ulaşmayı hedefleyen bu imajı tanıt
mak ve yaymak için sticker ve afiş hazırlatılmıştır. 1 000 adet afiş için 9 800 000 TL., 2000 adet 
sticker için 10 000 000 TL.'lik harcama yapılmıştır. 

Bu ilanlar için ayrı bir bütçe yapılmamıştır. 
3. Söz konusu ilanlar; eğitim, sağlık, konut, çevre, finans, tarım ve hayvancılık, yerel yönetim, 

adalet, vergi ve özelleştirme konularında yapılan ve yapılacak olan reformlarla ülkemizin 2001 yı
lı için belirlenen temel hedeflere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve konunun daha et
kili bir şekilde anlatımını temin etmek amacıyla verilmiş olup, siyasal içerik taşımamaktadırlar. 

4. Halk Bankası ve Emlak Bankasının harcamaları Bankalar Yeminli Murakıpları, Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu ve Meclis KİT Komisyonunda denetlenmektedir. 

5. Bu ilanlar, Bankaların genel reklam politikalarının içerisinde yer almaktadırlar. Malumları 
olduğu üzere, genel kabul görmüş bir işletmecilik kuralı olarak reklam, bankalar için bir yatırım 
aracı olup; kısa vadeden ziyade uzun vadede yarar sağlayacak, kâr getirecek bir olgudur. 

6.-7. Bu ilanlar; yapılan ve yapılacak olan reformların yurt içinde ve yurt dışında daha etkin 
bir şekilde anlatımını sağlamak amacıyla verilmekte, kamu kurum ve kuruluşları da bu faaliyetle
re makul ölçüler içerisinde katılmaktadırlar. 

Dolayısıyla önemli meblağlara ulaşan harcamalar yapılmadığından, bir israf söz konusu değil
dir. 

8. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu amaçla ek bir ödenek ayrılmamış olup, verilmiş bir kredi 
bulunmamaktadır. . ' 

9. Amaçlan belirlenmiş bir programın uygulanmasının içte ve dışta gereği gibi anlatılmasının 
yararlarının, herkes tarafından uygun karşılanacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Turban Genel Müdürü hakkında ortaya atılan id

dialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı 
(7/4281) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

• Kayseri 
(1) Ekleri Dosyasındadır. 
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1. TURBAN Genel Müdürü Ömer Bilgin DYP Adana İl Teşkilatı delegelerine kendi koruma
sı olarak görev vermiş midir? Bunlar kaç kişidir? Müstahdem statüsünde olduğu iddia edilen silah
lı korumalara Genel Müdür başkalarına zulüm yaptığı için mi ihtiyaç duymaktadır. 

2. Genel Müdür Ömer Bilgin'in TURBAN çalışanlarına karşı hakaretlerde bulunduğu, çalışan
ların gurur ve kişilikleri ile oynadığı iddia edilmektedir. Eğer bunu yapıyorsa bu yapılan bir "bü
rokratik terör" değil midir? Eğer bunlar doğru ise, çalışanların devlet idarecilerine ve siyasîlere sev
gisi ve saygısı kalır mı? 

3. Ömer Bilgin'in Genel Müdür olmadan Adana'lı bir iş adamına F. G. isimli bir bayan pazar
ladığı Adana'da yayımlanan Güney Ekstra Gazetesinin 20.8.1993 tarihli nüshasında iddia edilmek
tedir. Ömer Bilgin bu yayını tekzip etmiş midir? Etmemişse bu suçu kabul ediyor sayılmaz mı? Ay
rıca onu görevde tutanlar O'nun yaptıklarını onaylıyor olmazlar mı? 

4. Ömer Bilgin'in devlet memuru olmasına rağmen DYP Genel Kurultayında bizzat kendisi
nin oy sayımı yaptığı Hürriyet Gazetesinin 22.12.1992 tarihli nüshasında yer almıştır. Genel Mü
dür Ömer Bilgin'in bu fiili karşısında ne tür bir hukukî işlem yapılmıştır? 

5. Başbakanlık tasarruf tedbirlerine rağmen Ömer Bilgin görevde iken iki adet Renault 21 
Concorde marka araç satın alınmış mıdır? Yine tasarruf tedbirlerine rağmen, Ömer Bilgin makam 
odasını Başbakanlıktan 800 milyon TL. ek ödenek çıkartarak yeniden döşemiş midir? 

6. Bu hükümet KİT'leri özelleştirmek için KİT'lerin zarar ettiğini sık sık tekrar etmektedir. 
Acaba KİT'leri özelleştirmek için onların zarar etmelerini sağlamak düşüncesiyle bu hükümet, bu 
tür yöneticileri bilerek mi göreve getirmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.7.1994 

Sayı: B.02.0.011(35)424 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 8.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4281-9467/36383 sayılı muhatap yazınız. 

b) 13.4.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6461/3774 sayılı yazısı, 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 

Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Kamu Ortaklığı İdaresinden alınan cevabî yazı ek
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Makamıma bağlı Özel Büro Müdürlüğünde sekreter ve hizmetli olarak eleman istihdam 

edilmektedir. Ancak bu elemanların hiç birisi koruma elemanı olarak görevlendirilmemektedir. 
2. TURBAN çalışanlarına karşı hakaretlerde bulunduğum iddiasının aslı olmadığı gibi, Müdü-

ründen-Müstahdemine, Garsonundan-Komisine kadar çalışan personelimle yaptığım toplantılarda 
tüm personelin problemleriyle yakından ilgilenilmekte, durum değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu 
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toplantılar Genel Müdürlüğümüzde olduğu gibi yurdun dört bir yerindeki İşletmelerimizde de de
vam edegelmektedir. 

3. Bir işadamına bayan pazarlanması iddiası asılsızdır. Yazıda belirtilen gazete ilişikte sunul
muş olup, gazetede de böyle bir haber söz konusu değildir. (Ek: 1/1-3) 

4. Kişiliğimle ilgili olarak bugüne değin bir çok gazetede Cumhurbaşkanımıza yakınlığım di
le getirilmiştir. Yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında çalışmış bir kişi olarak, ona elimden 
geldiğince yardımcı olmamın doğal olduğu kanısındayım. 

5. Kurumumuzda kullanılmak üzere alınan 2 adet Renault 21 Concorde otomobil bütçemizde 
yeralmakta olup, DMO aracılığıyla alınmıştır. Bilindiği gibi DMO'den ödeneği olmayan bu tür bir 
alım mümkün değildir. Ödenek ise bizim yönetimimizden önceki bütçede yeralmıştır. (Ek ; 2/1-4) 

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcılarının odaları için harcanan para ise sadece 
13 342 280 TL.'dır. Bu da sadece halı bedeli olup, Genel Müdürlük Makamına bunun dışında 
herhangi bir harcama yapılmamıştır. (Ek : 3/1) 

Not: İlgili liste ve fatura örnekleri dosyasındadır. 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Ziraat Bankası şubelerince yüksek fiyattan dö
viz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'in yazılı cevabı (7/4307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

7.4.1994 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası Şubelerince bir Amerikan Dolarının 32 000 
TL.'sından alındığı ve 50 000 TL.'sından satıldığı belirtilmektedir. 

Sorular: 
1. Bir Amerikan Dolarının 32 000 TL.'sından alınarak 50 000 TL.'sından satıldığı doğru mu

dur? 
2. Bu uygulama tefeciliğin Devlet aracılığı ile yapıldığı anlamına gelmez mi? 

3. Döviz piyasalarındaki fiyat artışları Devlet aracılığı ile tahrik edilmiş olmuyor mu? Bu du
rumda döviz kurlarını nasıl belirli bir seviyede tutmayı düşünüyorsunuz? 

4. Bu yanlış politikaya Devlet Bankalarını alet etmeniz doğru mudur? Böylelikle döviz fiyat
larını meşru zeminin dışına çıkartmış olmuyor 

5. Bu durumda vatandaşın gerek izlenen politikaya gerekse Devlet Bankalarına olan güvenini 
nasıl sağlayacaksınız? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 4.7.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)401 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 22.6.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4307-9538/36632 sayılı muhatap yazınız. 
b) 30.6.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6476/5854 sayılı yazısı, 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 
Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazılan ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin cevabî yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Soru Önergesinde Yer Alan Sorunun 

Cevapları Aşağıda Sunulmaktadır 

Ülkemizde uygulanan liberal ekonomi politikası çerçevesinde döviz alım-satım işlemlerinde 
uygulanacak kurlar, bankalar, özel finans kurumlan, yetkili müesseseler ve PTT tarafından serbest 
olarak belirlenmekte, ticarî ve gayriticarî işlemler nedeniyle döviz alım-satım fiyatlarının belirlen
mesinde sınır bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan bankalar, döviz alım ve satım fiyatlarını piyasa şartlarına göre uygun bulacakla
rı şekilde ayarlamaktadır. 

Nitekim, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 sayılı Tebliğine ilişkin T.C. Merkez Bankası Genelgesinde; 

Ticarî ve gayriticarî işlemlere ilişkin olarak yapılan döviz ve efektif alım-satım işlemlerinde 
uygulanacak döviz kurlarının bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ve PTT tarafın
dan serbest olarak belirleneceği, 

Ancak, bankalararası döviz piyasasında verilen Türk Lirası ile alış-satış kotasyonları arasında
ki farkın % 3'ü geçemeyeceği, 

Günlük kurların, Merkez Bankasınca uluslararası ve iç piyasalardaki gelişmeler dikkate alına
rak her iş günü sonunda serbest olarak ilan edileceği belirtilmektedir. 

Bilindiği üzere tefecilik, yasalara aykırı bir şekilde el altından yüksek faizle ödünç para ver
me işlemidir. 

Liberal ekonomi politikası çerçevesinde piyasa kurallarına göre döviz kuru açıklanması ve uy
gulanmasının tefecilikle bağdaştırılması mümkün görülmemektedir. 

Döviz kurlarının belli bir seviyede tutulması, ekonomik dengenin sağlanması ile genel para
lellik arz etmektedir. Alınmakta olan istikrar tedbirleri ile bu dengenin sağlanması beklenmektedir. 

Devlet bankaları dahil, bankacılık sistemine olan güvenin pekiştirilmesi ve devam ettirilmesi 
amacıyla Hükümetimizce gerekli görülen tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede 
Merkez Bankası Kanununda yapılan değişiklikte, likidite ihtiyacının ortaya çıkması halinde banka
lara finansman desteği verilmesi imkânı yaratılmıştır. 
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Ayrıca, Türk Lirası ve döviz cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının tamamı mevduat sigor
tası kapsamına alınmış, bu suretle vatandaşlann tasarruflarının bankalarda değerlendirilmesi teşvik 
edilmiştir. 

Döviz alım-satım kurlarının serbest olarak belirlenmesinin halkımızın bankalara olan güveni 
ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Döviz kurları sadece bankalar değil, özel finans kurumları, yet
kili müesseseler ve PTT tarafından da serbest olarak belirlenmektedir. 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Ziraat Bankası şubelerince yüksek fiyattan dö
viz alış-verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'in yazılı cevabı (7/4309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Maliye Bakanı tarafından cevaplandırılması husu

sunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

7.4.1994 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası Şubelerince bir Amerikan Dolarının 32 000 
TL.'sından alındığı ve 50 000 TL.'smdan satıldığı belirtilmektedir. 

Sorular: 
1. Bir Amerikan Dolarının 32 000 TL.'sından alınarak 50 000 TL'sından satıldığı doğru mu

dur? 
2. Bu uygulama tefeciliğin Devlet aracılığı ile yapıldığı anlamına gelmez mi? 
3. Döviz piyasalarındaki fiyat artışları Devlet aracılığı ile tahrik edilmiş olmuyor mu? 0u du

rumda döviz kurlarını nasıl belirli bir seviyede tutmayı düşünüyorsunuz? 
4. Bu yanlış politikaya Devlet Bankalarını alet etmeniz doğru mudur? Böylelikle döviz fiyât-

lannı meşru zeminin dışına çıkartmış olmuyor musunuz? 
5. Bu durumda vatandaşın gerek izlenen politikaya gerekse Devlet Bankalarına olan güvenini 

nasıl sağlayacaksınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 4.7.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)404 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 2.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4309-9540/36634 sayılı muhatap yazınız. 
b) 6. 5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6588/4374 sayılı yazısı, 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 

Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin cevabî yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Soru Önergesinde Yer Alan Sorunun 

Cevapları Aşağıda Sunulmaktadır 

Bilindiği üzere 5.4.1994 tarihinde açıklanan ekonomik istikrar tedbirleri nedeniyle para piya
salarında gün içinde aşırı dalgalanmalar meydana gelmiş ve bu dalgalanmalar sebebiyle tüm ban
kaların günlük gişe kurlarında alış satış kur marjları açık tutulmuştur. Sektör genelinde kur marjı 
% 54'e kadar yükselmiştir. 7.4.1994 tarihinde Ziraat Bankasının USD döviz alış kuru 32 865, USD 
döviz satış kuru 49 297.50'dir. Dikkate alınmasında yarar olan diğer bir husus da, bankacılıkta fi-
yatlandırma suretiyle "yönlendirme" yapıldığıdır. Diğer bir deyimle, satılması istenmeyen durum
larda (döviz gibi) fiyat çok yüksek tutularak, o yönde gelişebilecek bir talep teşvik edilmemiş ve 
başka kurumlara kaydırılmış olur. Bahsi geçen gün belirlenen 49 297.50 TL.'lık bir satış fiyatının 
Ziraat Bankasından döviz çıkışını önlemeye yönelik bir fiyatlandırma olduğu aşikârdır. 

Ziraat Bankasının gişe döviz kurları, döviz arz ve talebi, günlük ekonomik gelişmeler ve Ban
ka döviz pozisyonunun gün içinde ortaya çıkan gereksinimleri dikkate alınarak serbestçe belirlen
mektedir. Döviz kurlarının tespiti.konusunda ne Hükümetten ne de Merkez Bankasından herhangi 
bir talimat verilmediği gibi bu konuda söz konusu mercilerin telkini dahi söz konusu olmamakta
dır. 

14. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam 'in, Medya kuruluşlarına verildiği iddia edilen bazı 
kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı 
(7/4320) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını delaletlerinize arz ederim. 
Faruk Saydam 

Manisa 

Basınımızda Başbakanlığınız döneminde ve Devlet Bakanlığınızın son dönemlerinde ülkemiz
deki medya kuruluşlanna düşük faizli muhtelif krediler verildiği yer almış ve bu kuruluşların son 
zamanlarda bu kredilerle ilgili geri ödeme güçlüğü içinde bulundukları yolunda haberler yayınlan
maktadır. 

Soru 1. Devlet Bakanlığınız ve Başbakanlığınız döneminde yazılı ve görsel medya kuruluşla
rına hangi tür ve yüzde kaç faizli kredi verilmiştir? 

Soru 2. Bu medya kuruluşları hangi bankalardan her biri ne kadar ve hangi şart ve sürelerle 
krediİendirilmişlerdir? 

Soru 3. Söz konusu kredilerin geri ödemeleri ne zaman başlamaktadır? 
Soru 4. Geri ödemesi başlayan krediler tahsilatında her hangi bir aksama söz konusu mudur? 
Soru 5. Geri ödeme tahsilatı aksayan medya kuruluşları için; geri ödeme planları veya süre 

uzatımı gibi yeni tedbirler getirmeyi düşünüyor musunuz? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 4.7.1994 
Sayı: B.02.0.011(35)399 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4320-9566/36755 sayılı yazınız. 
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ilgide kayıtlı yazınız ekinde yeralan Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın yazılı soru önerge
sinde yeralan bankalar hakkında bilgi verilmesi, 3182 sayılı Bankalar Kanununun "sırların saklan
masına ilişkin 83 üncü maddesi hükmüne göre mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykın Doğan 
Devlet Bakanı 

75. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Cumhurbaşkanının kardeşine Verdiği iddia edilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4326) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in 1993-
1994 yılları arasında Devlet Bankalarından almış olduğu krediler ne kadardır? 

Soru 2. Bu kredileri hangi bankadan ve hangi miktarlarda alınmıştır? Ne oranda faiz uygulan
mıştır? 

Soru 3. Bu kredilerin geri ödemeleri başlamış ya da bitmiş midir? 
T.C. 

Başbakanlık 22.6.1994 
Hazine Müsteşarlığı 

Bak: 1-4 52135-1/148/44661 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. İlgi : Başbakanlığa muhatap 27.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.İ 0.00.02-7/4326-9573/36762 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekindeki soru önergesinde yeralan hususlara ilişkin bilgi verilmesi, 3182 
sayılı Bankalar Kanununun "sırların saklanmasf'na ilişkin 83'üncü maddesi hükmüne göre müm
kün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, tekel ve çay ürünleri üzerinde bulunan bandrol fi
yatı uygulanmasından vazgeçilmesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Na
fiz Kur t'un yazılı cevabı (7/4330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

' Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru 1. Anavatan Partisi hükümetleri döneminde başlatılmış olan bir uygulama gereği Tekel 
ve çay ürünlerinin üzerlerindeki bandrollerde yazılan fiyatlarının ürünlere zam gelse dahi, stoklar 
tükenene kadar satışına aynı fiyatla devam edilmesi, stokçuluğu çok büyük bir sekteye uğratırken, 
bu uygulama neden kaldırılmıştır? 

Soru 2. Bu durumda yeni zenginler üretilmeye mi, çalışılmaktadır? 
Soru 3. Sayenizde hortlayan stokçuluğa başka ne tür yöntemlerle önlemeyi düşünüyorsunuz? 
Soru 4. Yoksa stokçuluğa seyirci mi, kalacaksınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.5.1994 

Sayı : B.02.0.009/1.2/0467 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4.5.1994 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-6527/4214-7/4330-9577 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde gönderilen, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından, Sayın 
Başbakanımızın cevaplandırması talebiyle verilen ve Sayın Başbakanımızın tarafımızdan kendile
ri adına cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesine ilişkin cevap Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) gönderilmiş olup, bir örneği ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
Kuruluşumuzda ilk defa 20.11.1989 tarihinde yapılan fiyat ayarlaması ile birlikte ürünlerimi

zin etiket fiyatı üzerinden satılması kararlaştırılarak eski fiyatlı mamuller paket üzerinde yazılı fi
yatla, yeni fiyatlı mamullerimiz ise yeni fiyatla satışına geçilmiştir. 

Ancak 3-4 aylık dönemlerde maliyet artışları nedeniyle fiyat ayarlaması yapıldığından, Kuru
luşumuzun fiyat artışlarından istifade edebilmesi maksadı ile stokta bulunan çaylara yeniden band
rol yapıştırılmak suretiyle paketli çayların bandrol fiyatları ile tüketiciye satılmasına başlanmıştır. 

Kuruluşumuz mamulü çaylarda sık sık fiyat değiştirilmesi nedeniyle, paket veya etiket üzerin
deki fiyatla satılması, ister istemez toptancı-parekendeci ve tüketici arasında sorun yaratmış ve ih
tilaflara sebebiyet verdiğinden ve ayrıca, Kuruluşumuz tarafından yapılan fiyat kupürlerinin bazı 
kimseler tarafından taklit edildiğinin anlaşılması üzerine 11.6.1990 tarihinde etiket fiyatlarından 
vaz geçilerek ilan edilen perakende fiyatlar üzerinden mamullerimizin satışına başlanmıştır. 

11.6.1990 tarihinde başlayan bu uygulama 18.12.1991 tarihine kadar devam etmiştir. 
19.12.1991 tarihinde yapılan yeni fiyat ayarlaması ile birlikte yine etikat fiyatı üzerinden tü

keticilere paketli çay satışına başlanmıştır. 
Ancak yeniden uygulamaya konan bu şekildeki satış sistemi eskiden olduğu gibi pazarlamacı-

perakendeci-tüketici arasında sorun yarattığından bu durum satışlarımızı olumsuz yönde etkilemiş
tir. 

Bunun üzerine 17.4.1992 tarihinden itibaren etiket fiyatı üzerinden yapılan satışlardan vazge
çilerek yeniden ilan edilen fiyatlar üzerinden tüketicilere çay satışına başlanmıştır. 
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Bilecik Milletvekili Saynı Mehmet Seven'in T.B.M.M. Başkanlığına sunduğu ilgide kayıtlı 
yazınız eki soru önergesi incelenmiştir. 

Önergeye ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmıştır. 

Tekel ürünlerinin etiketleri üzerinden satılması uygulatması sonucunda, gerek Türkiye Bakkal
lar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığı gerekse mahallî Dernekler vasıtasıyla Tekel bayileri, etike
ti üzerinde kayıtlı fiyatlardan mamulat satmalarının yapılan fiyat ayarlamalarını takiben kendileri
ni maddî açıdan menfi yönde etkilediğini belirterek devamlı surette şikâyetlerini dile getirmişler
dir. 

Ayrıca, Kuruluşumuz hizmeti sağlıklı yürütebilmesi için her mamulatta asgarî 2-3 aylık satış 
miktarı seviyesinde mamulatı stoğunda bulundurma mecburiyetindedir. Etiket fiyatı üzerinden sa
tış uygulaması ile elde mevcut bü stoklarında değerlendirilmesi imkânı olamadığından İdaremizin 
yükünü arttırarak zarar etmesine sebep olmaktaydı. 

Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ürünlerimizin ilan edilen fiyatları üzerinden 
satılması uygulamasına geçilmiştir. 

Getirilen bu uygulama ile serbest piyasa ekonomisi şartlarına uyum sağlanması ve ülke sathın
da ürünlerimizi pazarlayan Bakkal ve Bayilerin sermayelerinni aşınmasının önlenmesi amaçlan
mıştır. 

Diğer taraftan mevzuatta yapılan değişiklik ile Genel Müdürlüğümüzce pazarlanan ürünleri 
elinde bulunduran Tekel başbayii ve bayilerinden, yeni satış fiyatlarının uygulanmaya başlandığı 
tarihte ellerinde bulundurdukları ürünleri bir beyanname ile bildirmeleri mecburiyeti getirildiği gi
bi, beyanname verilip verilmediği ve verilen beyannamelerin gerçeğe uygunluğunun Maliye Ba
kanlığı denetim elemanları ile Genel Müdürlüğümüz personelince kontrolü sağlanmış ve böylece 
spekülatif amaçlı stoklamanın önüne geçilmiştir. 

Bu doğrultuda yapılan tespitler sonucu bugüne kadar Kuruluşumuzca bayilerden 100 Milyar 
TL. civarında fiyat farkı tahsilatı yapılmış bulunmaktadır. 

Arz edildiği üzere, bayilerimizden stoklarına ilişkin beyanname alınması uygulamasına geçil
miş olması nedeniyle stokçuluğun önüne geçilmiştir. 

17.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, yen iuygulamaya konulan ekonomik tedbirlere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/433J) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
- Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru 1. Emeklilik yaşının indirilmesi, yeni uygulamaya koyduğunuz ekonomik istikrar pake
tine ters düşen bir uygulama değil midir? 

Soru 2. Vergi afları getirmekle zenginlere bağışlarda bulunmak sizce doğru mudur? 
Soru 3. Devlete ait konutların satışı yapılırken buna, Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerin lojman-

larıda dahil edilerek mi, yapılacaktır? 
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Soru 4. Milletvekili lojmanlarını da bu satışa dahil edecek misiniz? 

Soru 5. Bir yandan tasarruf tedbirleri derken, diğer yandan halen Devlete geçici işçi alımının 
devam ettirilmesi ne anlama gelmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.6.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)372 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 27.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4331-9578/36767 sayılı muhatap yazınız. 

b) 4.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6528/4215 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 

Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin cevabî yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerininize arz ederim. 

• A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza Yönelttiği 

Yazılı Soru Önergesinde Yer Alan Sorulara Ait Cevaplar Aşağıda Sunulmuştur 
1. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı.Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa

rısında emeklilik yaşı ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Tasarı ile, kadınlarda 15, erkeklerde 
20 hizmet yılını dolduranlara Emekli Sandığı ile ilgileri devam ettirilmek suretiyle istekleri üzeri
ne görevlerinden ayrılma imkânı tanınmakta ve emekliliğe ayrılmak için yeterli süreyi doldurduk
tan sonra isteyenlere emekliliklerini istedikleri tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre emekli 
aylığı ve ikramiyesi ödenebilmesi imkânı getirilmektedir. 

2. Malî af kanunları çıkarılmasındaki başlıca amaç mükelleflerin geçmişe yönelik vergi, resim, 
harç ve benzeri borçlarının sürüncemede bırakılmadan biran önce tahsil edilmesidir. Tahsil edile-
miyon amme alacakları dolayısıyla gecikme faizi ile kesilen cezaların bir bölümünün tahsilinden 
vaçgeçilmek suretiyle mükelleflerin af kanunlarından yararlanarak vadesi geçmiş borçlarının asıl
larını ödemeleri teşvik edilmek istenmiştir. Böylece tahsili gerçekleştirilemeyen donmuş alacakla
rın tahsil edilebilir hale getirilmesi ve daha sağlıklı bir vergi sistemine geçiş için uygun ortamın ha
zırlanması amaçlanmıştır. Daha sağlıklı bir yergi sistemine geçiş için çalışmalar halen sürdürül
mekte olup, bugün için herhangi bir malî af kanunu çalışması yapılmamaktadır. 

3/4. Kamu konutları ile sosyal tesislerin satışı hakkındaki kanunun 9/a maddesinde, kanun 
kapsamı, dışında kalacak kamu konutlarını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmişti. Ancak 
söz konusu kanun, Cumhurbaşkanlığının 25.5.1994 tarihli yazılarıyla tekrar görüşülmek üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iade edilmiştir. Bu çerçevede, kamu konutlarından hangi
lerinin satılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden yapılacak görüşmelerden sonra belir
lenecektir. 

5. 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun geçici işçi istihdamı ile ilgili 48 inci maddesindeki yeni 
düzenleme ile önceki yıllardan farklı bir uygulamaya gidilerek, konsolide bütçeye dahil kurumlar-
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da çalıştırılabilecek geçici işçi sayısı ve süreleri, bu kurumların bütçelerinde ayrı bir alt programda 
tertiplenen tutarlar ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, her kurumun çalıştırabileceği geçici işçi sa
yıları bir önceki yıl sayılarını aşmamak üzere Maliye Bakanlığı ve ilgili kurum yetkilileri ile müş
tereken tespit edilmiştir. Bütçe Kanununun söz konusu maddesine göre kurumların ödeneklerini 
aşacak şekilde geçici işçi çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın 2.5.1994 tarih ve 1994/18 sayılı Genelgelerinin 24 üncü madde
si ile tüm kamu kuruluşlarına personel alımı ve yeni pozisyon vizesi durdurulmuş olduğundan, yu
karıda belirtilen tarihten itibaren ilk defa işe başlatılmak üzere geçici işçi veya diğer statülerde per
sonel alımına imkân bulunmamaktadır. 

18. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, T.B.M.M. Genel Kurulunda yapılan gündem dışı 
konuşmalara TRT haber bültenlerinde yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, milletvekillerinin yapmış oldukları 
gündem dışı konuşmalar neden TRT televizyonlarında haber olarak değerlendirmeye alınmamak
tadır? '. . . - • • ' . 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.7.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00868 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının 27.4.İ994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4332-9579/36768 
sayılı yazısı. • 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "TBMM Genel Kurulunda, Milletvekillerince yapılan gündem dışı konuş
maların TRT televizyonlarında haber olarak değerlendirilmesi" ile ilgili 7/4332 esas numaralı ya
zılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Bilindiği gibi; Meclis Genel Kurulunda gündeme geçilmeden önce, en fazla üç üyeye gündem 
dışı konuşma yapmak üzere söz verilmekte ve gündem dışı konuşmalar ülke genelini ilgilendiren 
konular olabildiği gibi, konuşmacının seçim bölgesiyle ilgili bir konu da olabilmektedir. 

TRT'nin bu konuşmaların haber olarak verilmesinde ölçüsü; konunun ülke geneli ve kamu
oyunu ilgilendirmesi ve ilgili Bakanın bu konuşmaya cevap vermesi, cevabın da haber değeri taşı
masıdır. İlgili Bakanın cevabı haber değeri taşıyorsa, makul ölçüler içinde haber yapılmakta, gün
dem dışı konuşmacının da partisi, adı soyadı, seçim çevresi ve hangi konuda konuştuğu bu haber
de verilmektedir. 

Diğer taraftan, Meclis Genel kurulunun toplandığı günler, birleşimin açılışından kapanışına 
kadar kürsüden yapılan bütün konuşmalar Radyo-1'de saat 22.00'de yayınlanan Meclis Bültenin-
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de ayrıntılarıyla verilmektedir. Genel Kurulun çalışmalarının özetlendiği bu bültende yapılan ya
yın; Anayasa, 2954 sayılı Kanun ve yayın ilkeleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

Öte yandan, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 nci maddesi 
"Ulusal kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve frekans bantlarının dörtte biri Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Kanal sayısı üçten, frekans bandı sayısı dörtten az 
olamaz. Bu kanalların birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri yansıtılır. Hangi faaliyet
lerin ne ölçüde yayınlanacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı karar verir." hükmünü ge
tirmektedir. Bu hükmün işlerlik kazanması durumunda, TBMM faaliyetleri her yönü ile kamuoyu
na yansıtılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Şekerbank tarafından kredi verilen kişi ve kuru
luşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/4351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : T.C. Şekerbank'dan 1980 yılından bu güne kadar 100 Milyon TL.'nın üzerinde kredi 
verilip de, geriye dönüşü yapılmamış olan batık kredileri hangi şahıs ve kuruluşlar almıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.6.1994 

Sayı: B.02.0.011(35)366 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 29.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4351-9623/36965 sayılı muhatap yazınız. 
b) 18.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6570/4325 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 
Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sa
yın Başbakan adın acevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin cevabî yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Soru Önergesinde Yer Alan Sorunun 

Cevapları Aşağıda Sunulmaktadır. 

Faaliyetlerini Bankalar Kanunu ve ticarî teammüllere uygun olarak yürüten, kredilerini Ban
kacılık ilkelerine ve kuruluş gayesine göre tevzii eden Şekerbank, tamamen özel bir banka statü
sündedir. 

Bu itibarla, bankaların, Banka Kanununun "Sırların Saklanması" başlıklı 83 üncü müddesi ge
reği, bankaya ya da müşterilerine ait sırlan açıklanamamaktadır. 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-İnhisar-Tarpak Belediyesinin teftişe tabi 
tutulup tutulmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4353) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru 1. Bilecik ili İnhisar ilçesi Tarpak Beldesinin belediye olduktan sonra bu güne kadar ba
kanlığınız müfettişlerince denetlemeye tabi tutulmuş mudur? 

Soru 2. Eğer denetleme yapıldı ise neticeleri ne olmuştur? 

Soru 3. Belediyeye alınmış olan araç ve gereçlerin hangi gün ve hangi ihalelerle alınmıştır? 

Soru 4. Bu ihalelere hangi firmalar katılmıştır? 

Soru 5. ihaleleri hangi firmalar kazanmıştır? 
' T.C. 

İçişleri Bakanlığı 27.6.1994 
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/564 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 29.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4353-9625/36967 sa
yılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in "Bilecik-Inhisar-Tarpak Belediyesinin teftişe tabu tutulup tutulmadığına ilişkin" yazılı 
soru önergesi hakkında; 

1. Bilecik İli İnhisar İlçesine bağlı Tarpar belediyesi 7.6.1992 tarihinde yapılan seçimlerden 
sonra faaliyete geçmiş olup, adı geçen Belediyenin faaliyete geçmesinden 31.12.1992 tarihine ka
dar olan hesap iş ve işlemleri, 12.4.1993 tarih ve 390-12 sayılı Bakanlık onayı ve eki program em
ri uyarınca, Bakanlığım Mahallî İdareler Kontrolörü Hasan Fehmi Timur tarafından teftiş edilmiş
tir. 

2. Belediye hesap işleri teftişi sonucunda düzenlenen 6.5.1993 gün ve 135/17 sayılı teftiş la
yihasının 42-47 nci maddeleri kişi borçlan ile ilgili olup, toplam 8 747 100 TL. usulsüz ödeme tes
pit edilerek sorumluları adına kişi borcuna alınmıştır. 
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Ayrıca, konuya ilişkin olarak Valilik aracılığıyla Tarpak Belediye Başkanlığından alınan bil
gilerden; 

3. Belediyeye 8.4.1993 tarihinde 1 adet 302 Mercedes marka otobüs ile 18.10.1993 tarihinde 
1 adet Fatih marka kamyon alındığı, bu alımların 288(? sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci mad
desine göre kapalı teklif usulüyle yapıldığı, 

4. Otobüs ihalesine; 
- Anıl Inş. Turz. San. Ltd. Şii'nin KDV dahil 379 500 000 TL. 
- Seri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti'nin KDV dahil 381 500 000 TL. 
- Çağdaş Bel. Bir. A.Ş.'nin KDV dahil 377 377 515 TL. 
teklif verdiği, 
Kamyon İhalesine; 

- Kardeşler Yapı İnş. Malz. Satış Bürosunun 302 400 000 TL. 
- Seri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti*nin 345 000 000 TL. 

- Anıl İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 330 000 000 TL. 
teklif verdiği, 

5. Belediye encümeninin, otobüs ihalesini en düşük teklifi veren Çağdaş Belediyeler Birliği 
A.Ş.'ne, kamyon ihalesini ise yine en düşük teklifi veren Kardeşler Yapı İnş. Malz. Satış Bürosu
na verdiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

21. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca tavsiye 
edilen yayınlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4362) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. * 
Ercan Karakaş 

İstanbul 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının okullara tavsiye ettiği 
yayınların zaman zaman büyük tepkilere yol açtığı bilinmektedir. Son derece politize bir kurum gö
rünümündeki Talim ve Terbiye Kurulunun son olarak okullara tavsiye ettikleri kitap ve dergilerin 
arasında şeriatçı yayınların bulunduğu ileri sürülmektedir. Kurulun kimi tarikat ve dinî cemiyetle
rin yayın organlarını da okullara önerdiği ayrıca Bakanlığınızca yayınlandığı ileri sürülen "Din öğ-
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retimi" isimli dergide, çağımızda kabul edilmesi mümkün olmayan yazılara yer verildiği görülmek
tedir. Nitekim 18 Nisan 1994 Pazartesi günü yayınlanan Cumhuriyet Gazetesinde de bu iddialar 
açık biçimde yer almaktadır. Bu iddialar arasında okullara tavsiye edilen Nurculara ve Nakşibendi 
tarikatlarına ait yayın organları da bulunmaktadır. 

1. Bakanlığınıza bağlı Talim ve Terbliye Kurulu Başkanlığının okullara şeriatçı kitap ve der- • 
gileri tavsiye ettiği doğru mudur? 

2. "Din öğretimi" isimli dergi Bakanlığınız tarafından mı yayınlanmaktadır? Eğer Bakanlık 
yayın organı ise içinde yer alan yazılar ve düşünceler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3. Eğer bunlar doğruysa ismi bile eskimiş bir kurum olan Talim ve Terbiye Kurulunu yenile
meyi, sorumlular hakkında gerekli işlemi yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1.7.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1742 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 4.4.1994 gün ve 7/4362-9649/37023 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş'ın Talim ve Terbiye Kurulunca tavsiye edilen ya
yınlar ile Din Öğretimi dergisine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Okullarımız ve dolayısıyla da öğrencilerimiz tarafından yararlanılmak üzere üretilen başta 
kitap ve dergi olmak üzere her türlü eğitim aracı, Talim ve Terbiye Kurulunca, Millî Eğitimimizin 
genel ve özel amaçlarıyla öğretim programlarına uygunluğu bakımından incelenmekte, uygun gö
rülenlerin tavsiyesi yapılmaktadır. 

18 Nisan 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde sözü edilen "Zafer Dergisi"nin Ocak 1994 sa
yısının tavsiyesi için başvuruda bulunulmamış ve bu konuda verilmiş bir tavsiye kararı da yoktur. 

Bununla Birlikte Bakanlığımızca tavsiye edilmeyen periyodik yayınların hiçbir sayısı ile bası
lı veya basılı olmayan eğitim araçlarının okullarda kullanılmaması, buna uymayanlar hakkında ya
sal işlem yapılacağı bir genelge ile ilgililere duyurulmuştur. 

2. Din Öğretimi Dergisi, Bakanlığımız yayınlanndandır. Dergide yer alan yazılar, değişik ku
rumlar ve kişilerce değişik şekillerde yorumlanmıştır. Derginin yayımı durdurulmuştur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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22. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Merkez Bankasının döviz rezervlerine ve piyasa
ya müdahale amacıyla dövizin kimlere hangi değerden satıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (714364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü
nün ilgili maddeleri uyarınca, yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Abdullatif Şener 

Sivas 
Sorular: 1. 1 Ocak 1994 ve 5 Nisan 1994 tarihlerinde Merkez Bankasının döviz rezervleri ne 

kadardır? 

2. Bu tarihler arasında rezerv miktarını etkileyen döviz giriş tutarları ne kadardır, bunun kay
nakları nelerdir? 

3. 1 Ocak 1994 - 5 Nisan 1994 tarihleri arasında stabilizasyon için Merkez Bankasından piya
saya müdahale amacıyla ne kadar döviz, kimlere ve hangi kuruluşlara hangi değerden satıldı? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.7.1994 

Sayı : B.02.0.011(35)393 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 29.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4364-9652/37062 sayılı muhatap yazınız. 
b) 5.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6554/4307 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 
Başbakanlığa havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Sözkonusu soru önergesine ilişkin cevabi yazı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in Soru Önergesinde Yer Alan Sorunun Cevabı aşağıda su
nulmaktadır : 

1.3.1.1994 tarihindeki rezerv USD 6 218,9 milyon 
5.4.1994 tarihindeki rezerv USD 3 201,2 milyon 
3.1.1994-5.4.1994 farkı USD 3 017,7 milyon 

2. 3.1.1994-5.4.1994 tarihleri arasında Hazine'den ve Piyasa işlemlerinden USD 2 920,1 mil
yonluk döviz ve efektif girişi gerçekleşmiştir. 

3. aynı dönem içerisinde Hazine'ye ve Döviz Efektif Piyasalarında işlem yapan kuruluşlara net 
USD 5 990,1 milyonluk döviz ve efektif satışı gerçekleştirilmiştir. 

23. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, T.Y.T. Bankasına kredi veren kamu bankalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Abdullah Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/4368) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından, yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası (TYT)'na borç veren ve alacaklı durumda 

olan kamu bankalan hangileridir ve alacakları ne kadardır? Bu bankalar hangi tarihlerde ve hangi 
faiz oranlarında TYT banka borç vermişlerdir? 

2. TYT Bankasının tasarruf sahibi sayısı, tasarruf miktarı ve tasarrufun lira ve döviz bazında 
miktarları ne kadardır? 

3. TYT'nin yurtdışındaki bazı paravan şirketlere naylon krediler aktararak bankayı iflasa sü
rüklediği doğru mudur? 

4. Bankanın ait olduğu Lapis Holding sahiplerinin mal varlıklarını daha önceden elden çıkar
dıklarına dair bulgular var mıdır? 

5. Antalya Serbest Bölgesindeki mağazasını 1 Nisan 1994 tarihinde bir şirkete devreden La
pis Holding'in, 31 Mart 1994 tarihinde Gümrük Başmüdürlüğüne başvurarak 95 milyar TL değe
rindeki mücevherlerini İsviçre'ye götürme izni aldığı ve aynı tarihte de İsviçre'ye götürdüğü doğ
ru mudur? 

6. Kamu Bankaları ile tasarruf sahiplerinin alacaklarını Lapis Holding'in aktifleri karşılayabi
lecek midir? 

7. Sözü edilen kamu bankaları alacaklarını tahsil için yargıya başvurmuşlar mıdır? 
8. Özel bankaların TYT'ye kredi açmadığı bir ortamda devlet bankalarının kredi açması hü

kümetiniz düzeyinde verilen talimatlar ile mi gerçekleştirilmiştir? 

9. Bu konuda kamu bankalarının yöneticilerinin ihmalkâr davrandıkları veya kötü niyet içeri
sinde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek için herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

10. TYT Bankası tasfiye noktasına gelmeden önce Merkez Bankası Hükümeti uyarıcı yönde 
rapor hazırlamamış mıdır? 

11. TYT Bankasının tasfiyesi için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadan önceki 10 gün içerisinde 
150 milyon TL üstünde ödeme yapılan tasarruf sahipleri kimlerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.7.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)398 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4368-9661/37126 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yeralan Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı yazı
nız ekinde yeralan soru önergesi Bakanlığıma bugüne kadar intikal eden bilgiler çerçevesinde aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. (TYT)'ne borç veren ve alacaklı du
rumda olan kamu bankaları, T. Kalkınma Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Bankası 
A.Ş., T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (Exizmbank), T. Vakıflar Bankası A.Ş. ve Sümerbank 
A.Ş.'dir TYT Bank'ta, T. Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 26.4.1994 tarihi itibariyle $ 21 401 740 tu
tarında mevduatı, T. Halk Bankası A.Ş.'nin 12 milyon $'lık döviz deposu, T. Emlak Bankası 
A.Ş.'nin ise 9.7 milyon DM ve 2 milyon $'Iık mevduatı bulunduğu, ayrıca T. Halk Bankası A.Ş. 
tarafından Bankaya 6 008 250 $'lık garanti ve teminat mektubunun verildiği tespit edilmiştir. Ka
mu bankalarının TYT Bank'daki hesaplarının incelenmesine ilişkin çalışmalar halen Bankalar Ye
minli Murakıpları tarafından yürütülmektedir. 

2. TYT Bank'm 31.12.1993 tarihi itibariyle mudi sayısı 34 395'dir. Banka 28.2.1994 tarihi iti
bariyle toplam 4 299 milyar TL mevduata sahip olup, bunun 1 278 milyar TL'lık kısmı TL mev
duat, 3 021 milyar TL'lık kısmı ise yabancı para mevduattan oluşmaktadır. 

3. TYT Bank'ın Bankalar Kanunu'nun 12 ve 68 inci maddelerine göre mevduat kabul ve ban
kacılık işlemleri yapma yetkisinin kaldırılmasına neden olan sebepler ile anılan Bankanın banka
cılık faaliyetlerinin, mevzuata ve bankacılık esas ve teamüllerine uygun yapılıp yapılmadığına iliş
kin incelemeler Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından Banka nezdindc sürdürülmektedir. 

4 ve 5. Bilindiği üzere Bankalar Kanunu'nun 69 uncu maddesi "bir bankanın % 10 hissesin
den fazlasına sahip olan ortakları, yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel 
müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları Kanuna aykırı karar 
ve işlemleriyle banka hakkında 68 inci maddenin uygulanmasına sebep olmuşlarsa, Bakanın talebi 
üzerine bunların şahsi sorumlulukları cihetine gidilerek, şahsen iflaslarına mahkemece karar veri
lebilir." hükmünü amirdir. 

Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığınca anılan bankaların yönetim ve denetimlerinin geçici ola
rak devredildiği bankalara yukarıda belirtilen şahısların sorumluluklarının tespiti amacıyla talimat 
verilmiş, ayrıca Bankalar Yeminli Murakıplarınca konu ile ilgili olarak gerekli incelemeler başla
tılmış bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen fiilin işlendiği tespit edildiğinde Bakanlığımca gerekli 
kamuni işlemler gerçekleştirilecek ve sözkonusu kişiler hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili 
hükümlerinin tatbiki sağlanacaktır. 

Anılan bankaların büyük ortaklan ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve 
yardımcılarının yurt dışına çıkışları sözkonusu bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat 
kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihler itibariyle ihtiyaten yasaklanmıştır. Ancak bu kişilere da
ir suçlar tespit edilip ilgili Cumhuriyet savcılıklarına müzekkere yazılıncaya kadar bu kişilerin mal 
varlıklarına ihtiyati haciz veya haciz uygulanması mevcut mevzuat çerçevesinde mümkün bulun
mamaktadır. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığından bu kişilerin vergi incelemesine tabi tutulması ve vergi 
alacağının güvence altına alınmasını teminen ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk tedbirlerinin alın
ması istenilmiştir. 

6. TYT Bank'ın kamu bankalarına ve tasarruf sahiplerine olan borçlarının, iflasına karar veril
mesini müteakip bu Bankanın tasfiye masasının nakit durumuna göre ödenmesi gerekmektedir. 
Bankalar Kanunu'nun 69 uncu maddesine göre bu maddede belirtilen ortak ve yöneticilerin şah-
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sen iflaslarına karar verilmesi halinde yapılacak tahsilat da Bankanın borçlarının ödenmesinde kul
lanılacaktır. Ancak bugün itibariyle henüz Banka ile ortak ve yöneticilerinin iflasına karar verilme
miş olduğundan, iflas sonucu tahsil edilecek miktar konusunda bir hesaplama yapılmasına imkân 
bulunmamakta, kamu bankaları ve tasarruf sahiplerinin alacaklarını ne ölçüde tahsil edebilecekle
ri konusunda görüş bildirilemcmektedir. 

7. Bakanlığımda, kamu bankalarınca TYT Bank'tan olan alacaklarının tahsil amacıyla dava 
açılmasına dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

8 ve 9. Özel bankaların TYT Bank'a kredi açmadığı doğru değildir. 31.12.1993 tarihi itibariy
le Marmara Bankası, Türk Merchant Bank, Arap Türk Bankası, Tekfenbank, Tarişbank, Şeker-
bank, Finansbank ve Tekstilbank tarafından TYT Bank'a yapılan mevduat bu bankadaki toplam 
bankalar mevduatının % 40'nı oluşturmaktadır. Anılan Bankaya kredi açılması konusunda Hükü
metimiz düzeyinde bir talimatın verilmesi sözkonusu değildir. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm 
bankaların gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bulunan banka ve diğer mali kurumlarla ilişki için
de bulunmaları malî sistemin işleyiş mekanizması açısından kaçınılmazdır. TYT Bank'ın da bu çer
çevede yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli malî kurumlarla ilişki içinde olması ve bu malî kurumlar ara
sında kamu bankalarının da bulunması son derece doğaldır. 

10. Ülkemizde bankaların gözetim ve denetimi mevcut mevzuat çerçevesinde esas itibariyle 
Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası'nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. T.C. 
Merkez Bankası bu işlevini, kuruluş kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde Bankalar
la ilgili denetim, gözetim ve düzenleme yapma yetkisini elinde bulunduran aslî kurum konumun
daki Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmektedir. Bu süreç içerisinde 
bankaların Bankalar Kanunu'nun 54 ve 56 ncı maddelerine göre düzenleyip herjki kuruma da gön
derdikleri bilanço, kâr/zarar cetvelleri, üç aylık hesap özetleri ve diğer malî bünyeye ilişkin tablo
lar bu kurumlarca incelenip değerlendirilmekte, banka denetim sisteminin esasını oluşturan banka
lar nezdinde yapılacak yerinde denetim ise Bankalar Yeminli Murakıpları vasıtasıyla Hazine Müs
teşarlığınca gerçekleştirilmektedir. Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nde (TYT 
Bank) de belirli dönemler itibariyle yapılan yerinde denetimler sonucu raporlar düzenlenmiş ve 
bunlar müsteşarlıkça değerlendirilerek gereği yerine getirilmiştir. 1993 yılı sonunda TYT ve başka 
bankalar hakkında bunların zor durumda olduğuna ilişkin düzenlenmiş herhangi bir rapor bulun
mamaktadır. 

11. Bankalar Kanunu'nun 83 üncü maddesi, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, banka
ya ya da müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılman mercilerden başkasına 
açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler hakkında cezai yaptırım uygulanmasını öngörmek
tedir. Bu çerçevede TYT Bank'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kal
dırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadan önce bu konuda herhangi bir kişi ya da 
kuruma bilgi verilmiş olması sözkonusu değildir. 

24. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Yeşildere Beldesi Kayaönü Mahallesinden 
bir vatandaşın Karakol Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
' Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yapılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 7 V' V\ \ 

Karaman 
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Karaman Yeşildere Beldesi Kayaönü Mahallesinde mukim İsmail Baydoğan, bir kişi tarafın
dan gözü kapanıncaya kadar dövüldüğünü, şikâyet etmek üzere Yeşildere Jandarma Karakoluna 
gittiğinde, sarhoş ve sivil elbiseli Karakol Komutanı İbrahim Akkaya'nın da kendisini dövdüğünü 
doktor göndermeyerek 18 saat karakolda tuttuğunu, başına gelenlerden sonra mahkemeye başvur
duğunu ancak mahkemenin de takipsizlik kararı verdiğini, neticede halini arzetmek üzere İçişleri, 
Adalet Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına 21.3.1994 günü dilekçe verdiğini ve ancak 
bugüne kadar cevap alamadığını beyan ederek sızlanmaktadır. 

Sorularım şunlardır: 

1. İsmail Baydoğan isimli vatandaşın şikâyet dilekçesine şimdiye kadar niçin cevap verilme
miştir? 

2. Yeşildere Karakolunda olduğu gibi, zaman zaman duyduğumuz karakollardaki dayak uygu
lamasının yasal bir dayanağı var mıdır? 

Yoksa Yeşildere Karakol Komutanı İbrahim Akkaya hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. Karakollarda vatandaşlara insanca muamele etmek için Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar 
yapılmakta ve ne gibi önlemler alınmaktadır? 

4. Hükümetinizin özenle üzerinde durduğu şeffaf karakol uygulamasına ne zaman geçilecek
tir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 23.6.1994 
HRK: 7504-171 l-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(4260) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 29 Nisan 1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4369-

9662/37127 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman, Yeşildere Beldesi, Kayaönü Mahallesinden bir 
vatandaşın Karakol Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 12 Ekim 1993 günü Yeşildere Kasabasından, Süleyman oğlu, 1949 Doğumlu İsmail Bay
doğan, aynı yerden Vedat Eroğlu ve Ali Eroğlu isimli şahıslar tarafından aralarındaki husumet ne
deni ile darp edilmek sureti ile başından hafif şekilde yaralanmış ve durumun Jandarma Karakolu
na intikal etmesi üzerine olaya el konulmuş ve olayın suçluları ile tanıklar ve mağdur Karakola ge
tirilerek tahkikata başlanmıştır. 

2. Karakol Komutanlığında yapılan tahkikat sırasında, mağdur İsmail Baydoğan sandalye ile 
suçlulara saldırmış bunun üzerine olayın büyümesi ihtimali dikkate alınarak mağdur ve suçlular C. 
Savcısının bilgisi altında gece bırakılmayarak Karakolda bekletilmişlerdir. Ertesi gün hazırlanan 
tahkikat evrakı ile birlikte İl Merkez Jandarma Komutanlığına gönderilmiş, mağdurun, doktor ra-
porununda alınmasını müteakip suçlular mevcutlu olarak C. Savcılığına sevk edilmiş ve aynı gün 
suçlular serbest bırakılmışlardır. 

3. Mağdur İsmail Baydoğan birkaç gün sonra Karakol Komutanı J. Astsb. İbrahim Akkaya ta
rafından dövüldüğü iddiası ile Cumhuriyet Savcılığına müracaat etmiş ve Savcılıkça sürdürülen 
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tahkikat sonucunda yeterli delil bulunamadığından Karakol Komutanı hakkında takipsizlik karan 
verilmiştir. Önergede iddia edildiği gibi Karakolda vatandaşa işkence yapılmasının söz konusu ol
madığını bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

25. -İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu bankalarının tahsil edemediği kredi 
alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı ceva
bı(7/4371) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Kamu bankalan bazı gözüaçık kimseler tarafından soyulmaktadır. Bu soygunun bedelini de 
namuslu insanlar, işçiler, memurlar, köylüler, çiftçiler, hulasa namuslu halkımız ödemektedir. 

Soru: Birinci ve İkinci Koalisyon döneminizde kamu bankalarından kredi veripte geri dönme
yen, takibe alınan krediler var mıdır? Varsa miktarı nedir? Kimlere, hangi firmalara verilmiştir. 

Bu krediler verilirken krediyi % 50 fazlası ile karşılayacak teminat alınmış mıdır? Alınmamış
lar varsa bunlar kimlerdir? Bu kişilerin borç miktarları ne kadardır? 

Kamuoyunun devlet bankalannı dolandıran kişileri öğrenmek hakkı değil midir? Bunları ba
zı yasaların arkasına sığınarak kamuoyundan saklamaya kimsenin hakkı var mıdır. Kamu bankala
nnı dolandıranlar açıklanmazsa kamuoyunda var olan şüpheler daha da artmaz mı? 

Kamu veya kamunun ortak olduğu bankalardan ikinci koalisyon kurulduktan sonra nakit kre
disi olarak beş milyarın üstünde kredi verdiğiniz özel ve tüzel kişiler kimlerdir? Hangi tarihte ve 
kimlere verildiğini tek tek açıklar mısınız? 

1994 yılında 10 milyann üzerinde kredi verilen özel ve tüzel kişiler var mıdır? Verilmiş ise te
minat olarak ne alınmıştır? 

T . C 
Devlet Bakanlığı 4.7.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)397 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29.4.1994 tarih ve Â.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4371-9667/37161 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı ya
zınız ekinde yeralan 7/4371 esas nolu yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandınlmıştır. 
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Kamu bankalarınca açılan krediler toplamı 31.12.1992 tarihi itibariyle, 115 592 milyar TL'dır. 
Bunun 5 169 milyar TL'lık kısmı takibe alınmış kredilerdir. Buna mukabil 2 169 milyar TL'lık kar
şılık düşüldüğünde net takipteki krediler toplamı 3 000 milyar TL olmaktadır. 31.12.1993 tarihi iti
bariyle kamu bankalarınca açılan krediler toplamı, 189 107 milyar TL'na yükselmiş olup, bunun 
8 673 milyar TL'nı takipteki krediler teşkil etmekte buna karşılık 4 784 milyar TL karşılık düşül
düğünde net takipteki krediler 3 889 milyar TL olmaktadır. 

Kamu bankalarının yöneticileri kamu iktisadî teşebbüslerinin faaliyetlerini düzenleyen mev
zuata göre basiretli bir tüccar gibi hareket etmek, bankacılık ilke ve kurallarına göre kredilerin ge
ri dönüşünü sağlayacak gerekli tedbirleri ve teminatları almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün 
yerine getirilmediğinin tespiti halinde sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yasal işlemler yapılmaktadır. 

Bankalar Kanunu'nun 83 üncü maddesinde sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, banka
ya ya da müşterilerine ait sırlan bu konuda kanunen açıkça yetkili kılman mercilerden başkasına 
açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler hakkında cezaî yaptırım uygulanacağı hükme bağ
landığından, kamu bankalarından kredi alan gerçek ve tüzel kişilerin isimleri ve kredi miktarları 
bildirilememektedir. 

26. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Eximbank tarafından verilen kredilere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (7/4392) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumum Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Son 3 ay içerisinde Eximbank Genel Müdürlüğü çeşitli firmalara 8 trilyon lira kredi 
dağıtmış mıdır? , 

Soru 2. Eğer bu para verilmiş ise bu paranın verilmesinden sorumlu olan banka yönetim ku
rulu üyelerinin isimleri nedir? 

Soru 3. Verilen bu 8 trilyon liranın hangi firmalara, hangi oranlarda dağıtıldığı ve geri ödeme
leri hangi şartlarda yapılacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.6.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)368 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 2.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4392-9708/37346 sayılı muhatap yazınız. 
b) 18.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6598/4384 sayılı yazısı, 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi (a) yazısı ile 

Başbakanlığa havale edilmiş, anılan sonı önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıları ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandınlması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Sözkonusu soru önergesine ilişkin cevabi yazı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 

Devlet Bakam 
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Soru 2. 21.6.1994 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin isimleri aşağıda be
lirtilmiştir : 

Başkan Osman Unsal 
Başkan V. Erol Ağagil 
Üye Ersoy Volkan 
Üye Fevzi Akhan 
Üye Uğur Gümüştekin 
Üye Turgut Toker 
Üye Taner Mustafaoğlu 

Denetim Kurulu 
Üye Prof. Dr. Seza Reisoğlu 
Üye Nurhan Güven 

27.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Merkez Bankası tarafından bankalara verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı 
(714399) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru 1. Merkez Bankası 1990-1994 yılları arasında hangi bankalara ne kadar para vermiştir? 

Bunun yıllara göre dağılımı nasıldır? 
Soru 2. Bu zamana kadar geri ödemesi yapılması gerekirken, ödenmeyen batık paralar varmı-

dır? > 
Soru 3. Eğer bu şekilde geri ödenmeyen paralar var ise hangi bankalar bu ödemeleri yapama

mıştır? 
Soru 4. Bu durumdaki bankalara uygulanan yaptırım nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 28.6.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)387 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 29.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4399-9715/37353 sayılı Başbakanlık 

muhatap yazınız. 
b) Başbakanlık Makamının 6.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6605/4391 sayılı yazısı, 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığınızın ilgi (a) ya

zısı ile Başbakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık makamının ilgi (b) yazıla
rı ile Sayın Başbakan adına cevaplandırılması amacıyla Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır: 

T.C. Merkez Bankası'nca kamuya açılan ihtisas ve destekleme kredilerinin dışında, bankalara 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 45'inci maddesine dayanılarak pa
ra politikası ve ekonominin gerekleri doğrultusunda kredi açılmaktadır. Sözkonusu madde hüküm
lerine göre, Banka asgari üç imzayı (istisnaen iki imza) taşımak ve vadelerine en çok 120 gün kal
mış olmak şartıyla bankalar tarafından tevdi edilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul ede
bilme ve karşılığında bu bankalara kredi açabilme yetkisine sahiptir. Madde tanımından da anlaşı
lacağı üzere reeskonta getirilen senetlerin ticari bir ilişkiden doğması ve muteber sayılan iki ticarî 
firmanın imzasını taşıması esastır. Bu durumda pratik olarak senet bedellerinin Bankaca geri öden
memesi sözkonusu olmamaktadır. Zira, krediyi alan bankanın herhangi bir nedenden dolayı öde
meyi zamanında yapamaması durumunda senetler, Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre günü 
içindeprotesto edilerek imza sahiplerine rücu edilebilmektedir. Ayrıca, Merkez Bankası istihbarat 
elemanları tarafından anılan Bankanın protföyünde senetleri bulunan firmaların malî durumları süT 

rekli izlenmektedir. Herhangi bir zayıflama görüldüğünde sözkonusu senet vadesinden önce tahsil 
edilmektedir. Teorik olarak senette imzası bulunan iki firma ile bankanın aynı anda iflas etmeleri 
durumunda senet bedellerinin zamanında ödenememesi ihtimali üzerinde durulabilir, ancak, bu du
rumda bankalardan alınan taahhütname hükümleri uyarınca Merkez Bankası, ilgili meblağı bu ban
kaların Merkez Bankası nezdinde bulunan her türlü hesap ve lehlerine doğacak alacaklardan tahsi
le yetkilidir. 

Diğer taraftan, T.C. Merkez Bankası Meclisince her bankaya, sermaye, mevduat ve plasman
ları ile orantılı, bilgi işlem ortamında yıllık reaskont kredi limitleri tespit edilmektedir. Başka bir 
ifade ile, bu olanak her banka için sınırsız olmayıp, ancak sermayesinin belli bir oranı nisbetinde-
ki ticari senetlerin reeskonta kabulü sözkonusudur. 

Görüleceği üzere, sistemin alt yapısı bankalara aç ilan ticari kredilerin geri ödenmeme riskini 
en az düzeyde tutmaktadır. Nitekim 1990-1994 yılları arasında T.C. Merkez Bankası'nın, bankacı
lık işlemleri yapma yetkisine son verilen üç banka (Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Banka
sı A.Ş., Marmara Bankası A.Ş., Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.) dahil bankalardan tahsil 
edilemeyen kredisi yoktur. 

28. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Kalkınma Bankasının, faaliyetleri durdurulan ban
kalara verdiği kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/4408) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru 1. Türkiye Kalkınma Bankasının; TYT Bank, Marmara Bank ve İmpeksbank'da kaç mil
yon doları batırılmıştır? 

Soru 2. Sorun Devletimizin paralarını hiçbir ciddi araştırma yapmadan dağıtan genel müdür ve 
yönetim kurullanndamıdır? Eğer böyle ise neden hala görevden alınmamışlardır? 
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T. C 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 22.6.1994 
Bak.1.4 52135-1/148-44662 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 2.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4408-9724/37362 sa
yılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı soru 
önergesinde, T. Kalkınma Bankası'nın TYT Bank A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve İmpexbank 
A.Ş.'nde ne kadar parası olduğu, anılan Bankanın genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin söz-
konusu işlemlerle ilgili olarak halen görevde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, kaynak sağlama ve kullandırma dengesini korumayarak taahhütlerini karşıla
yamayan ve içerisine girdikleri likidite krizini aşamayan T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Banka
sı A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve T. ithalat ve İhracat Bankası a.Ş.'nin mevduat kabul ve banka
cılık işlemleri yapma yetkisi Bankalar Kanunu'nun 68'inci maddesine istinaden Bakanlar kuru-
lu'nca kaldırılmıştır. 

Bakanlığıma bugüne kadar intikal eden bilgilere göre T. Kalkınma Bankası'nın 26.4.1994 ta
rihi itibariyle T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'ne $ 21 401 740, Marmara Bankası 
A.Ş.'ne $ 2 788 730 ve T. İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.'ne ise $ 8 546 008 ve 200 497 488 Ja
pon, Yeni tutarında mevduat yaptığı anlaşılmıştır. 

Sözkonusu Bankanın bu işlemlerinde, mevzuata ve bankacılık esas ve teammüllerine veya 
kaynakların etkin kullanımı ilkelerine herhangi bir aykırılığın bulunup bulunmadığının tespiti ama
cıyla, bir Bankalar Yeminli Murakabının da iştirak ettiği, başbakanlık müfettişlerinin koordinasyo
nundaki bir çalışma ekibi tarafından incelemeler sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

29. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının 
tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4429) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

, Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru 1. AÇSAP Genel Müdürlüğü, İlaç ve Ecz. Genel Müdürlüğü, sağlık Eğitimi Genel Mü
dürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ge
nel Müdürlerinin 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadar
dır? 
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T.C 
Sağlık Bakanlığı . 30.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı •: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1942 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4429-9752/37436 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bakanlığımıza bağlı bazı genel müdür

lerin odalarının tefrişat harcamaları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in genel müdür odalarının tefriş masrafı ile alâkalı 
yazılı soru önergesinin cevabı: 

Soru : "AÇSAP Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel 
Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdürlerinin 1990-1994 yıllan arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne ka
dardır?" 

Cevap : 1990-1994 yıllan arasında Bakanlığımız Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Ge
nel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür odalarının tefrişi için hiçbir harcama yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürü'nün makam odası için 1993 yılında 20 563 200 TL; Temel Sağ
lık Hizmetleri Genel MüdürU'nün odası için 1991 yılında 5 244 000 TL, 1993 yılında da 4 479 250 
TL tefrişat harcaması yapılmış olup; diğer yıllarda bu Genel Müdürlerin odaları için herhangi bir 
tefrişat harcaması yapılmamıştır. 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, zor durumda olan banka yönetim kurulu üye
lerinin şahsi servetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı 
(714448) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Devleti dolandıran banka yüzsüzleri, batık banka sülükleri halkın tasarruflarını, devletin para
larını hortumlayan kişiler gece kulüplerinde, mercedeslerle günlerini gün ederek yaşamaktadırlar. 

Soru 1. Batık banka yönetim kurulu üyelerinin şahsi servetlerine elkoymayı düşünüyormusu-
nuz? Şahsi iflaslarını istiyecekmisiniz? 
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Soru 2 . Bu kişilerin şahsi iflaslarını istiyecekseniz gecikmeniz servetlerini kaçırmalarına fır
sat vermezmi? Bütün şahsi mülklerine biran evvel haciz koymayı düşünüyormusunuz? Gayri men
kullerini kaçırmamaları için tapu dairelerine devir satışı yapmamaları için yazı yazarak mani olmak 
için bir girişiminiz varmı? 

T.C. 
Başbakanlık ,,v 

Hazine Müsteşarlığı 21.6.1994 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 
Sayı: BAK.-l-1/52174-3/44566 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4448-9781/37508 sayılı yazınız. 
Bilindiği üzere, Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. 

ile Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme 
izinleri 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 12 ve 68 maddelerine istinaden, sırasıyla 11.4.1994 tarih 
9465456 sayılı, 20.4.1994 tarih 94/5483 sayılı, 23.4.1994 tarih 94/5485 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarları ile kaldırılmıştır. 

Anılan Kanunu'nun 69 uncu maddesi "Bir bankanın % 10 hissesinden fazlasına sahip olan or
takları, yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardım
cıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları Kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkın
da 68 inci maddenin uygulanmasına sebep olmuşlarsa, Bakanın talebi üzerine bunların şahsi so
rumlulukları cihetine gidilerek, şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir." hükmünü amirdir. 

Bu çerçevede, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca anılan bankaların ve denetimlerinin ge
çici olarak devredildiği bankalara yukarıda belirtilen şahısların sorumluluklarının tespiti amacıyla 
t alimat verilmiş, ayrıca Bankalar Yeminli Murakıplarınca konu ile ilgili olarak gerekli inceleme
ler başlatılmış bulunmaktadır/Yukarıda belirtilen fiilin işlendiği tespit edildiğinde Bakanlığımca 
gerekli kanuni işlemler gerçekleştirilecek ve söz konusu kişiler hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun 
ilgili hükümlerinin tatbiki sağlanacaktır. 

Anılan bankaların büyük ortakları ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yar
dımcılarının yurt dışına çıkışları söz konusu bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat ka
bul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihler itibariyle ihtiyaten yasaklanmıştır. Ancak bu kişilere dair 
suçlar tespit edilip ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına müzekkere yazılıncaya kadar bu kişilerin mal 
varlıklarına ihtiyati haciz veya haciz uygulanması mevcut mevzuat çerçevesinde mümkün bulun
mamaktadır. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığından bu kişilerin incelemesine tabi tutulması ve vergi alaca
ğının güvence altına alınmasını teminen ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk tedbirlerin alınması is
tenilmiştir. 

Bu suretle, Bakanlığımca mevcut mevzuat çerçevesinde konuya ilişkin gerekli tüm tedbirler 
alınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 
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31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu bankalarının usulsüz kredi verildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4450) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Kamu bankalarından yedi trilyon lirayı bazı gözü açık kişilere fütursuzca peşkeş çekilmiştir. 
Planlı bir şekilde yapılan bu soygunla fakirin, fukaranın, işçinin, köylünün, esnafın, tüyü bitmedik 
yetimin hakkı yenerek bu yük zamlarla yine bu kesimin sırtına binecektir. 

Soru 1. Bu kişiler görevlerine devam edeceklermidir? Edeceklerse bu durum diğer kamu ban
kalarına sirayet etmezmi? bu yöneticiler ben yaptım oldu, kimse bir şey yapamadı, sende yap kötü 
örneğini gündeme getirmezini? 

Soru 2. Basında bu yöneticileri Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in kayınbiraderi Ali Şener ve 
sizin eşiniz Özer Çiller tarafından korunduğu yer almıştır. (Emin Çölaşan 26.4.1994) doğrumudur? 
Doğru değilse T.K.B. sının milyarlarını batıran genel müdür ortalığa çıkıp herkese meydan okur gi
bi sözleri söyleyebilmesi cesaretini kimden alıyor? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 23.6.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2-00971 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9.5.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4450-9783/37510 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakana yönelttiği 7/4450 esas nolu yazı
lı soru önergesi incelenmiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğü'nUn 94 üncü maddesi soruyu "kısa, gerekçesiz ve şahsi mütalaa ileri 
sürülmeksizin... açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir" şeklinde tanımlamakta
dır. 

Sayın Milletvekilinin önergesinin giriş kısmı ile birinci sorusunda yer alan iddiaların bu ta
nımla bağdaşmadığı görülmektedir. 

Denetim mekanizmasının amacına uygun işlemesi bakımından, hangi kamu bankalarından 7 
trilyon liranın peşkeş çekildiğinin somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. Önergenin bu şe
kilde ve yukarıdaki tanıma uygun olarak yeniden verilmesi durumunda, her türlü bilgi, gerekli araş
tırmalar yapılarak, en doğru şekilde verilecektir. 

Bu bakımdan, önergenin İçtüzüğün 94 üncü maddesine uygun şekilde verilmesi hususuna de
laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

32. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, üç bankanın faaliyetlerinin durdurulması olayı
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4459) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Aykon Doğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

1.,Merkez Bankası Yasası'nın 43 üncü Maddesi gereğince tüm bankalar; yıllık bilançolarını, 
kâr-zarar tablolarını ve murakıp raporlarını T.C Merkez Bankasına göndermek durumundadırlar. 
Ayrıca yine tüm bankalar her ay malî durumlarıyla ilgili tüm bilgileri T.C. Merkez Bankasına bil
dirmekle yükümlüdürler. Bankacılık faaliyetleri durdurulan üç bankanın 1993 yılı bilanço ve kâr-
zarar tabloları ile aylık malî durum tabloları Merkez Bankasınca incelenmiş midir? İncelendi ise, 
bu bankaların içinde bulundukları durum ile ilgili olarak bakanlığınız uyarılmış mıdır? 

2. Bankaların malî durumlarını gösteren tablolar her ay T.C. Merkez Bankası ile birlikte Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına da gönderilmekte ve bu tablolar Müsteşarlıkta incelenmektedir. 
Bankacılık faaliyetleri durdurulan bu üç bankanın malî durumlarında ki bozukluk müsteşarlıkça 
tespit edilmiş midir? Edildi ise bakanlığınız zamanında uyarılmış mıdır? 

3. Bankalar Yasası'nın 61 inci maddesi gerek bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, 
borçları, kâr-zarar hesaplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer unsurla
rın tespit, tahlil ve denetimi Bankalar Yeminli Murakıplannca yapılmaktadır. Söz konusu banka
ların en son denetimi ne zaman yapılmıştır? Murakıplarca saptanan hususlar Bankalar Birliğince 
değerlendirilip ilgili birimlere, (T.C. Merkez Bankası ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı) bilgi ve
rilmiş midir? Denetleme sonucunda bu bankaların malî bünyesinin ciddi bir biçimde zayıflamakta 
olduğu saptanmış ise, Bakanlığınız Bankalar Yasası'nın 64 üncü hükümlerini zamanında yerine ge
tirmiş midir? 

4. 512 Sayılı KHK ile 3182 Sayılı Bankalar Yasasının 54 üncü maddesine eklenen 4 üncü fık
ra ile bankaların malî durumunun ve faaliyet sonuçlarının bağımsız denetim kuruluşu ve denetci-
lerce denetlenmesi hususu getirilmişdir. Bağımsız denetim sonucunda düzenlenen rapor dolayısı ile 
bağımsız denetim kuruluşunun 3 üncü şahıslara verdikleri zararlardan bu kuruluşlar sorumlu tutul
maktadır. Bu kurumların çalışmaları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenmektedir. Söz 
konusu bankaların bağımsız denetim kurumlarınca denetlenmesi sonucu hazırlanan raporlarda han
gi bilgiler yer almaktadır ve bu raporlarla ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. 
Merkez Bankasınca ne işlem yapılmıştır? ' / 

5. Söz konusu bankaların T.C. merkez bankası ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ay
lık denetimleri ve Yeminli murakıpların periyodik denetimleri sonucunda malî bünyelerinde ciddî 
bir zayıflama saptandı ise, bu bankaları mevduat hesabı açarak veya repo yaptırarak fonlayan ka
mu bankaları için uyarılmamıştır? 

6. Bankacılık faaliyetleri durdurulan bu üç bankanın noktaya gelmesi sürecinde sorumlulukla
rını yerine getirmeyen kamu yetkilileri hakkında ne tür bir işlem yapılmaktadır? 

T . C 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 21.6.1994 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

Sayı: BAK.-1-3-52121-1 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9.5.1994 gün A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4459-9799/37553 sayılı yazınız. 
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Ülkemizde bankaların denetim ve gözetimi, mevcut mevzuat çerçevesinde esas itibariyle Ha
zine Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası'nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

T.C. Merkez Bankası bu işlevini, kuruluş kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde, 
Bankalarla ilgili denetim, gözetim ve düzenleme yapma yetkisini elinde bulunduran asli kurum ko
numunda bulunan Hazine müsteşarlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmektedir. Bu süreç 
içerisinde bankaların Bankalar kanunu'nun 54 ve 56 ncı maddelerine göre düzenleyip her iki kuru
ma da gönderdikleri bilanço, kâr/zarar cetvelleri, üç aylık hesap özetleri ve diğer malî bünyeye iliş
kin tablolar bu kurumlarca incelenip değerlendirilmekte, banka denetim sisteminin esasını oluştu
ran bankalar nezdinde yapılacak yerinde denetim ise Bankalar Yeminli Murakıpları vasıtasıyla Ha
zine Müsteşarlığınca gerçekleştirilmektedir. 

Bankaların denetiminde etkinliğin arttırılması ve denetim mekanizmasının uluslararası stan
dartlara kavuşturulması amacıyla son yıllarda yapılan önemli değişikliklerle bankacılık alanındaki 
mevzuat ve kamu denetimi uluslararası normlara ve anlayışa paralel hale getirilmiş, bankaların ku
ruluş, faaliyet ve denetiminde gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan kurallar ve ilkeler Türkiye'de 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Dolayısıyla ülkemizde bankalar üzerindeki kamu denetimi çağdaş, uluslararası uygulamaya 
paralel, yeterince etkin ve bankaların yakından izlenmesine imkan veren bir özellik kazanmış bu
lunmaktadır. 

Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankalar gerek mevzuat kuralları
na uyup uymadıkları ve gerekse yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacak malî güce sahip 
olup olmadıkları açısından denetlenmekte, düzenlenen raporların gereği yerine getirilmektedir. 

Bu çerçevede, Nisan ayı içinde bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kal
dırılan T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. (TYT Bank), Marmara Bankası A.Ş. ve T. 
İthalat ve ihracat Bankası A.Ş. (Impexbank) kurulduklarından itibaren, hazine Müsteşarlığı ve T.C. 
Merkez Bankası'nın gözetiminde faaliyet göstermişlerdir. 

Bankalar Yeminli Murakıplarınca belirli dönemlerde her üç bankada da hem malî bünyeye 
ilişkin olarak hem de ya"pılan işlemlerin mevzuata uygunluğu açısından yerinde inceleme ve dene
timler yapılarak muhtelif raporlar düzenlenmiş ve bu raporlarda konu edilen hususlara ilişkin ge
rekli işlemler ilgili mercilerce yerine getirilmiştir. Mevcut mevzuata göre bankalar Yeminli Mura
kıplarınca düzenlenen raporların Bankalar Birliği tarafından değerlendirilip Hazine Müsteşarlığı 
ile T.C. Merkez Bankası'na bilgi verilmesi şeklinde bir uygulama sözkonusu değildir. Bu raporla? 
rın incelenerek gereğinin yerine getirilmesi tamamen Hazine Müsteşarlığı'nm ve bakanlığımın yet
ki ve sorumluluğundadır. 

1993 yılı sonu itibariyle Türk Bankacılık sisteminin genel malî yapısında herhangi bir olum
suzluk görülmemektedir. 31.12.1993 tarihi itibariyle sistemin aktif büyüklüğü 1 027 108 milyar 
TL'na ulaşmış olup, konsolide net kâr rakamı 27 924 milyar TL düzeyindedir. Aynı tarih itibariy
le sistemin özkaynak büyüklüğü ise 68 743 milyar TL dır. Bir kaç banka dışında özkaynak yeter
sizliği sorunu olan banka bulunmamaktadır. 

Ancak 1994 yılı başında Türkiye'nin uluslararası piyasalarda kredi notunun düşürülmesiyle 
başlayan süreçte, özellikle yurtdışından sağlanan kredilerle kaynak yaratma politikası uygulayan 
bankalarda, sözkonusu kredi limitlerinin daraltılması ve kapatılması sonucu kaynak yaratma sıkın
tısı başlamıştır. Bu dönem içinde döviz kurlarında meydana gelen daha önceden öngörülemeyen 
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oranlardaki artış, yabancı para ağırlıklı kaynak yapısına sahip bankaların yükümlülüklerinin kısa 
bir süre içinde bir kaç kat artmasına ve yüksek miktarlarda kambiyo zararlarına maruz kalmaları
na neden olmuştur. Tüm bunlara, bankaların batacağı ve döviz tevdiat hesaplarına el konulacağı 
yolundaki söylentiler nedeniyle yaşanan yoğun mevduat çekilişleri de eklenince, sistem bir anda 
genel likidite krizi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Bankaların gözetim ve denetiminden sorumlu kamu birimleri anılan üç bankanın faaliyetleri
nin durdurulması aşamasına kadar gelişen süreçte, bu bankaların malî bünyelerinde meydana gelen 
değişmeleri yakından izlemiş, gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiş ve bunların uygulanıp uy
gulanmadığını her aşamada denetleyerek mevzuatla verilen görev ve yetki çerçevesinde sorumlu
luklarını yerine getirmiştir. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus kuruluş, faaliyet ve dene
timleri belirli esaslara bağlanan bankaların esas itibariyle özel hukuk hükümlerine ve genel kabul 
görmüş bankacılık esas ve usullerine göre ticari alanda faaliyet gösteren kuruluşlar olduklarıdır. Di
ğer bir ifadeyle bankaların işlem ve faaliyetleri mevzuatla çizilen sınırlar dahilinde kendi yönetim 
birimlerinin karar ve sorumluluğundadır. Diğer yandan bu üç bankanın taahhütlerini karşılayamaz 
hale gelmesine yolaçan en önemli etkenin sektörde yaşanan ve nedenleri yukarıda özetlenen genel 
likidite krizi olduğu da gözönünde bulundurulmalıdır. 

Bankacılık sektörüyle ilgili olarak özellikle belirtilmesi gereken diğer bir husus da bu sektö
rün güvene dayalı olmasıdır. Mudilerin bazı bankalara olan güvenlerinin azalması kısa zamanda 
diğer bankalara ve dolayısı ile sisteme olan güvenin de azalmasına yolaçabilmektedir. Böyle bir du
rumda mevduat çekilişleri bankaların bazılarını ya da tamamını likidite sıkıntısına sürüklemekte, 
iyi yönetilmiş ve denetlenmiş dahi olsalar yükümlülüklerini yerine getirmelerini zorlaştırmaktadır. 

Bu bağlamda, Bankalar Kanunu'nun 83 üncü maddesi ile banka sırrı niteliğindeki bilgilerin 
yetkili kişi ve kurumlar dışında üçüncü şahıslara açıklanması yasaklanmış ve bu yasağa uymayan
lara yönelik cezai yaptırım öngörülmüş, 84 üncü maddesi ile de bir bankanın itibarını kırabilecek 
ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asıl
sız haber yayanlar için yine cezai yaptırım uygulanmasına hükmolunrnuştur. Bu nedenle bu süreç 
içerisinde sözkonusu üç bankaya kredi ya da mevduat yoluyla kaynak sağlayan kamu bankalarının 
Bakanlığımca ya da bankaların denetim ve gözetiminden sorumlu herhangi başka bir kurumca uya
rılması, yukarıda sözedilen 83 üncü madde çerçevesinde suç oluşturacağından, mümkün bulunma
maktadır. Bununla birlikte, bankaların denetim ve gözetiminden sorumlu makamların görevleri ge
reği herhangi bir banka hakkında edinmiş oldukları bilgileri ya da bu bilgilerin analizi sonucu ulaş
mış oldukları tespitleri, o banka ile borçlu, alacaklı olarak ya da herhangi başka bir şekilde ilişkisi 
olan kişi ve kurumlara iletmeleri, özellikle sözkonusu bilgi ve tespitlerin malî yapıya ilişkin olum
suzluklar içermesi halinde bankanın malî bünyesine ilişkin alınması öngörülen önlemlerin sonuç
suz kalmasına ve hatta hızla tasfiye sürecine girmesine yolaçabileceğinden uluslararası kabul gör
müş bankacılık ilkelerine ters düşen bir uygulamadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

33. - Adıyaman Milletvekili Celal Kiirkoğlıı 'nun faaliyetleri durdurulan bankalardan kredi al-
\ mış olan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı ce

vabı (7/4460) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasmi arz 
ederim. 

Saygılarımla. -
Celal Kürkoğlu 

Adıyaman 
1. Bankacılık faaliyetleri durdurulan TYT Bank, Marmara Bank ve İmpexbank'tan son bir yıl 

içerisinde kredi kullanıp da geri ödeme yapmayan kişi, kurum ve kuruluşlar hangileridir? 

2. Söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar yüzde kaç faizle, ne kadar miktarda kredi kullanmış
lardır? Bu kredilerin vadeleri ne zaman dolmaktadır? 

3. Söz konusu bankaların verdiği batık kredilerin tahsili için Hükümet ne gibi bir önlem almış
tır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.7.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)400 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4460-9800/37554 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yeralan Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nün yazılı soru 
önergesinde yeralan bankalar hakkında bilgi verilmesi, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun "sırların 
saklanması''na ilişkin 83 üncü maddesi hükmüne göre mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
34. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bakanlığın açtığı tamamlama kurslarım bitiren kursi

yerlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (714472) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 

Bakanlığınızca Sağlık personeli yetiştirmek maksadı ile açmış olduğunuz 16 aylık tamamlama 
kursunu bitirenler 24.9.1993 ve 6.11.1993 tarihlerinde bir sınava tabi tutalarak sıralama yapılmış
tır. , 

Soru 1. Bu tamamlama kursuna katılan öğrenci sayısı ne kadardır? 
Soru 2. Bu kursları bitirip imtihanlara giren personelden bu güne kadar kaç kişiye iş verilmiş

tir? 
Soru 3. Çağrılıp iş başı yaptırılan öğrenciler puan sıralamasına göremi çağrılmıştır? 
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4. Rize'ye işbaşı yapan kaç öğrenci var. Dışarda puanı yüksek olupta ulaşılamayan öğrenci 
varmıdır? Veya puanı düşük olupta tavassutla giren öğrenciler varandır? 

T.C. ' 
Sağlık Bakanlığı 30.6.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1941 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4472-9823/37600 sayılı yazıları. 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından, Bakanlığımızın açtığı tamamlama kurslarını 
bitiren kursiyerler ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in tamamlama programı ile alâkalı yazılı soru önergesi
nin cevabıdır: 

Soru 1. " Bakanlığınızca Sağlık Personeli yetiştirmek maksadı ile açmış olduğunuz 16 aylık 
tama,mlama kursunu bitirenler 29.9.1993 ve 6.11.1993 tarihlerinde bir sınava tabi tutalarak sırala
ma yapılmıştır. 

"Bu tamamlama kursuna katılan öğrenci sayısı ne kadardır?" 

Cevap 1. 1991 ve 1992 yıllarında Sağlık Meslek Lisesi Tamamlama Programı'na 9 570 kişi 
iştirak etmiştir. 

Soru 2. " Bu kursları bitirip imtihanlara giren personelden bu güne kadar kaç kişiye iş veril
miştir?" 

• Cevap 2. Tamamlama kursunu tamamlayıp, ÖSYM tarafından 24.9.1993 tarihinde yapılan sı
navı 590 kişi, 6.11.1993 tarihinde yapılan sınavı da 2 422 kişi kazanmış ve toplam 3 012 kişinin ta
yinleri yapılmıştır. 

Soru 3. "Çağrılıp iş başı yaptırılan öğrenciler puan sıralamasına göremi çağrılmıştır?" 
Cevap 3. Tayin yapılarak görevlerine başlayan kursiyerler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 

sinav sonuçlarına göre Bakanlığımıza bildirilen asıl ve yedek listelerdeki puan sıralamalarına göre 
atanmışlardır. 

Soru 4. "Rize'ye iş başı yapan kaç öğrenci var. Dışarda puanı yüksek olupta ulaşılamayan öğ
renci varmıdır? Veya puanı düşük olupta tavassutla giren öğrenciler varmıdır?" 

Cevap 4. Sözkonusu kurs ve sınav sonuçlarına göre atananlardan 32 kişinin Rize İli emrine ta
yinleri yapılmış bulunmaktadır. 

Atanan toplam 3 012 kişinin, ÖSYM tarafından gönderilen asil ve yedek listelerde bildirilen 
puanlara göre tayinlerinin yapıldığı yukarıda bildirilmiş olup; Bakanlığımızca, tavassut ile tayini 
yapılan bulunmamaktadır. 
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35. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Avrupadaki işçilerin ülkemize giriş-çı-
kışta karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı 
(7/4489) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

reğini saygılarımla arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş 
Yugoslavya dağıldıktan sonra, meydana gelen olaylar ve savaş sebebi ile, Avrupa'da çalışan 

işçilerimizin geliş-gidişleri tehlikeye girmiştir. Can ve mal güvenlikleri tehlike altındadır. Büyük 
bir ekseriyeti ise hava yolunu kullanma imkanından yoksundur. Son yaptığım incelemelerde bir 
çok vatandaşımızın bu yıl izin sezonunda vatanlarına gelmekten vazgeçtiklerini tespit etmiş durum
dayım. 

1. Avrup'da çalışan vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde izinlerini vatanlarında geçirmele
ri için, yol güvenliklerinin sağlanması bakımından ne gibi tedbirler almayı düşünüyor sunuz? 

2. Özellikle Romanya'da vatandaşlarımızın günlerce beklemeden gümrüklerden süratle geçe
bilmeleri için, bu ülke yetkilileri ile görüşmeler yapılmaktamıdır. Bu çalışmalar 1994 yılı izin se
zonuna neticelenecek midir? 

3. İtalya'dan deniz yolu ile Yunanistan'a geçerek gelmek isteyen vatandaşlarımızın karşılaş
mış olduğu sorunların çözümü için, Yunan Hükümeti ile görüşmeler yapmayı düşünüyor musu
nuz? 

T. C. 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 24.6.1994 

Sayı : SPLD/5900-300-491 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18 Mayıs 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4489-988İ/37763 sayılı yazıları. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu ya
zılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı: 

1. Soru önergesinde de değinildiği üzere, Yugoslavya'da 1991 yılında başlayan çatışmalar so
nucunda Batı Avrupa'da yaşayan ve izinlerini Türkiye'de geçirmeyi planlayan vatandaşlarımızın 
karayoluyla yapacakları seyahatlerinde kullandıkları güzergah, son yıllarda Macaristan-Romanya-
Bulgaristan transit karayoluna kaymış bulunmaktadır. 
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Bu durumun vatandaşlarımız açısından ortaya çıkardığı sakıncaların giderilmesi amacıyla 8-
10 Şubat 1993 tarihlerinde Sofya'da yapılan Türkiye-Bulgarisytan Konsolosluk görüşmelerinde 
vatandaşlarımızın Bulgaristan topraklarından geçerken gerek sınır kapılarında ve gümrüklerde, ge
rek ülke içinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar konusunda Bulgar tarafınca önlemler alınması sağ
lanmıştır. 

Ayrıca, sözkonusu görüşmelerde Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına transit vize uygulaması
nın durdurulması kararlaştırılmış, bu güzergahı kullanmak zorunda olan çok sayıdaki vatandaşımı
zın Avrupa'daki Bulgar Temsilciliklerinden vize alma zorunluluğu kaldırılarak, sınır kapılarında 
bandrol karşılığı ücret ödeyerek bu ülkeden geçişleri sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 18-19 Mayıs 1993 tarihlerinde Bükreş'te yapılan Türkiye-Rorhanya Konsolos- • 
luk görüşmeleri sırasında da bu konu ağırlıklı olarak gündeme getirilmiştir. Sınır kapılarında ve 
gümrüklerdeki muamelelerin uzun sürmesine yol açan teknik yetersizlikler ve yine sınır kapılarına 
giden yolların darlığı gibi nedenlerle vatandaşlarımızın güç durumda kaldıkları hususuna dikkat çe
kilmiştir. Romanya tarafı, bu sorunları müdrik bulunduklarını belirterek, gerekli önlemleri almak 
için yatırımlara başlandığını ayrıca, gümrüklerdeki her iki taraf memurlarının uyumlu hareket et
meleri için Macaristan ve Bulgaristan ile işbirliğine gidileceğini bildirmiştir. 

Son olarak, 1994 yılı yaz mevsimi dolayısıyla Macaristan ve Romanya'dan transit geçecek va
tandaşlarımızın karşılaşabileceği sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 18 Mayıs 1994 tari
hinde Macaristan-Romanya sınırındaki Mako kentinde Macar, Romen ve Türk yetkilileri arasında 
bir toplantı yapılmıştır. 

Sözkonusu toplantıda vatandaşlarımızın, özellikle Romanya sınırında gümrük ve pasaport iş
lemleri tamamlanırken uzun süre beklemelerinin, Macaristan ile Romanya arasında az sayıda sınır 
kapısı bulunmasından, sınır kapılarına giden yolların yetersiz (az şeritli ve dar) olmasından ve ay
rıca, sözkonusu kapılarda yeterli sayıda eleman ve teknik araç bulunmamasından kaynaklandığı ko
nusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Macar ve Romen yetkililer, Macaristan-Romanya arasındaki Mehkerek- Salonta ve Battonya-
Turnu kapılarının açılmasının planlandığını belirterek, Avusturya-Macaristan sınırındaki Hegyes-
halom kapısı ile Macaristan Romanya sınırındaki Naylak ve Artand hudut kapılarının genişletildi
ğini ve Artand kapısında TIR'lar için özel bir şerit açılacağını ve vatandaşlarımız için Türkçe bil
gi broşürleri hazırlandığını ifade etmişlerdir. Macar makamlarınca hazırlanmış olan broşürün bir 
örneği ilişikte sunulmuştur. 

2. Bu girişimlerimize paralel olarak, vatandaşlarımız, Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde, ra
hat ve güvenli bir yolculuk için her yıl Bakanlığımız tarafından, bu yıl da Bonn Büyükelçiliğimiz 
tarafından tatil rehberi vasıtasıyla uyarılmaktadırlar. Vatandaşlarımız için bu yıl hazırlanan tatil 
rehberlerinin birer örneği ilişikte sunulmuştur. 

3. Öte yandan, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl için de vaki teşebbüsümüz üzerine İtalya 
Hükümeti tarafından 1 Haziran - 30 Eylül 1994 tarihleri arasında 4 ay süreyle Batı Avrupa ülkele
rinde mukim vatandaşlarımızın İtalya üzerinden vizesiz olarak transit geçişlerine izin verilmiş bu
lunmaktadır. Bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızdan bazılarının geçen yıl İtalya'dan feribot yo
luyla Yunanistan'a geçerek karayoluyla Türkiye'ye gelmeyi tercih ettikleri gözlenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, Yunanistan'dan transit geçmek isteyen vatandaşlarımız vize almak 
zorundadırlar. Bu itibarla, Batı Avrupa'da mukim vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmek için İtalya 
- Yunanistan güzergahını kullanmak istemeleri halinde, önceden Yunan vizesi almaları gerekmek-
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tedir. Ülkemize gelirken Yunanistan'dan geçmek isteyen vatandaşlarımız, mukim bulundukları ül
kelerdeki Yunan temsilciliklerinden önceden transit vizesi almaları hususunda Bakanlığımız tara
fından çeşitli şekillerde uyarılmaktadırlar. 

Ayrıca, Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızın % 36'sı THY uçaklarıyla seyahat etmek
te olup, bu konuda THY ile de zamanında gerekli temaslar yapılmıştır. 

Not: İlgili Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi buyurusu ve diğer mevzuat dosyasında
dır. ' 

36. - Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'in, işçi emeklelerinin 1994 Mayıs ayı emekli ma
aşlarının Bayram öncesi ödenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (714496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masında aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan işçilerimizin emekli maaşları Bakan
lar Kurulu Kararıyla her ayın 21-23'ü olmak üzere iki parça halinde ödenmektedir. Ülkemizin için
de bulunduğu ağır ekonomik şartlar işçi ve memur emeklilerinin durumlarını olumsuz etkilemiş bu
lunmaktadır. 

Buna istinaden 1994 Mayıs ayı işçi emekli ödeneklerinin ödeme tarihi bayram tatiline denk 
gelmekte olup, bir kereye mahsus işçi emeklilerimize mübarek Kurban Bayramı arefesinde biraz 
olsun rahatlatabilmek amacıyla maaş ödemelerinin 3 gün önceye alınması konusunda bir çalışma 
yapılıyor mu? Yapılmıyor ise bu konuda işçi emeklilerimizi Bayram öncesi biraz olsun rahatlata
cak tedbir alınması düşünülebilinir mi? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 4.7.1994 
Sayı: B.07.0BMK.0.11/390-14470 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 31.5.1994 tarih ve 7/4496-9905/37882 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Muhammet Kaymak'ın "İşçi emeklilerinin Mayıs ayı emekli maaş
larının bayramdan önce ödenmesi" konusundaki yazılı soru önergesine ait cevaplar aşağıda sunul
muştur. 

Bilindiği üzere, işçi emeklileriyle dul ve yetimlerine aylıkları her ayın 21 ve 23'ünde olmak 
üzere iki grup halinde ödenmektedir. Fakat, bu yıl Mayıs ayının 21 ve 32'ü Kurban Bayramına rast
lamıştır. 
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İşçi emeklilerimizin geçmişte, benzeri durumlarda aylıklarının bayramdan önce ödenmesi yö
nündeki talepleri koşulların da elvermesi nedeniyle Bakanlar Kurulu kararları ile yerine getirilmiş-
t ir . '• 

Ancak; Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nu da 
olumsuz etkilediğinden yeterli kaynak birikimi sağlanamamış ve kurum nakit sıkıntısı içine düş
müştür. Bu nedenle aylıkların bayramdan önce ödenmesi; ancak kurumun çok yüksek faiz karşılı
ğında borçlanmasıyla mümkün olabilecekti. Bunun ise Sosyal Sigortalar Kurumuna, dolayısıyla si
gortalılarımıza ve emeklilerimize zarar vereceği düşünüldüğünden bu yola başvurulmamıştır. 

Belirtilen gerekçeler çerçevesinde işçi emeklileriyle dul ve yetimlerimizin sözkonusu döneme 
ilişkin aylıkları Kurban Bayramından sonra ödenmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
ismet Attila 

Maliye Bakanı 
37. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Bozüyük Dodurga 'da inşaatı devam eden 

okula yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/4507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru: Bilecik İlimiz Bozüyük İlçesine bağlı Dodurga beldesinde yöre halkımızın tüm katkı ve 
gayretleriyle kaba inşaatı tamamlanabilen okulumuz için bakanlığınızın da bu geri kalmış bölgemi
ze bir yardımı olacak mıdır? Yoska o insanları kendi hallerine mi terk edelim? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyan 
Kurulu Başkanlığı 1.7.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.0-022/1741 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 31.5.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4507-
9921/37919 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bilecik-Bozüyük-Dodurga'da inşaatı devam 
eden okula yardım yapılıp yapılmayacağına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bozüyük İlçsinin Dodurga Beldesindeki ilkokul bahçesine, Valilik ve İl Daimi Encümeni ka
rarıyla yapımına başlanan lise binasının 1 katının kaba inşaatı bitirilmiş, 2'nci katının tuğla ve çi
mentosu temin edilerek emanet komisyonu marifetiyle imkanlar dahilinde ikmal edilmektedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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38. - Giresun Millletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'da yapımı durdurulan balıkçı barı
naklarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'in yazılı cevabı (7/4512) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

Yapımlarına 1986 yılında başlanan Giresun İli balıkçı barınaklarının yapımlarının durduğu 
göz önündedir. Buna göre : 

Sorular 

1. Yapımları ödeneksizlikten duran, Giresun İli'ndeki balıkçı barınaklarını ne zaman bitirecek
siniz? 

2. Bu konuda kesin bir tarih verebilir misiniz? 

3. Söz konusu balıkçı barınaklarına 1994 yılında ne kadar harcama yapacaksınız? 

T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.371-9937 29.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun 31 Mart 1994 tarih ve 7/4512 sıra sayı

lı yazılı soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir : 

1. Giresun İlinde yapımları ödeneksizlikten dolayı duran herhangi bir balıkçı barınağı bulun
mamaktadır. 

Ancak, İdame Programında Giresun İlinde Plaj Mahmuzları ve Sahil Düzenlemesi işi için 500 
Milyon, 

Bulancak Balıkçı Barınağı Onarım İnşaatı işi için ise 150 Milyon TL. ödenek konulmuştur. 15 
Nisan 1994 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda sözkonusu işlerin ihaleleri yapıla
mamaktadır. 

Ayrıca Giresun ile Tirebolu Balıkçı Barınağı İnşaatı 200 Milyar TL. keşif bedeli üzerinden 
4.4.1994 tarihinde ihale edilmiştir. 

18.5.1994 tarihinde sözleşmesi aktedilen Tirebolu Balıkçı Barınaği işi 30.5.1994 tarihinde Sa
yıştay'ca tescili yapılmış olup, önümüzdeki günlerde işe başlanılacaktır. 

Sözkonusu işin 1994 yılı ödeneği 4 800 Milyar TL.'dir. 

2. İdame yatırımlarda bulunan Giresun Plaj Mahmuzları ve Sahil Düzenlemesi işi ile Bulan
cak Balıkçı Barınağı Onarım İnşaatı işi, Tasarruf Tedbirlerinin kaldırılması halinde ihaleleri 
yapılacak olup, 1994 yılında da bitirilecektir. Aksi takdirde bu yıl içerisinde bitirilmesi mümkün 
olmayacaktır. 

Tirebolu Balıkçı Barınağı İnşaatı işinin bitim tarihi sözleşmesi gereği 1997 yılı olarak öngörül
müştür. 

- 1 5 1 -



T.B.M.M. B:124 14.7.1994 0 : 1 

3. Sözkonusu Balıkçı Barınaklarına 1994 yılında toplam olarak 5,450 Milyar TL. harcama ya
pılacaktır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 

39. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Karadeniz sahil şeridinin kirlenmesini önle
mek amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın yazılı 
cevabı (7/4513) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını tensiplerinize arz ederim. 

Rasim Zaimoğlu . 

Giresun 

Karadeniz sahilinin kirlenmesi hususunun çeşitli toplantı ve seminerlerde tartışıldığı günü
müzde, çevre konusuna gerekli önemin gösterilmesi zaruriyeti ortadadır. Buna göre : 

Sorular: . 

1. Karadeniz sahil şeridinin kirlenmesini önlemek için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyor
sunuz? 

2. Karadeniz'in bir iç deniz olması nedeniyle, çevreyle ilgili ne gibi önlemler almayı planlı
yorsunuz? 

T.C. 

Çevre Bakanlığı 

. Çevre Kirliliğini Önleme ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü „ 

Sayı :,B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.02/1039-3672 '21.6.1994 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 31 Mayıs 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4513/9938/37966 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu tarafından "Karadeniz sahil şeri
dinin kirlenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar hususunda Bakanlığımıza yöneltilen soru 
önergesine cevap verilmesi tensip edilmektedir. 

Karadeniz Bölgesinde Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmalar kirletici kaynaklara, kon
santrasyonlarına, kaynaktan denize taşınım yollarına ilişkin bilgileri oluşturmak amacıyla 1991 
yılından itibaren Yatırım Bütçesi kapsamında yürütülmüştür. 

Bu çerçevede yürütülen çalışmaların hedefi, Karadeniz deniz ortamına ulaşan ve deniz or
tamının kullanım amaçlarını, ekosistemi olumsuz bir şekilde etkileyen sonuçlara neden olan kara 
kökenli kirleticileri tespit etmek, izlemek ve kirliliğin önlenmesi için öneriler geliştirmektir. 
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Ancak, kıyılarında ve Avrupa ile Asya kıtalarının iç kesimlerinde yaşayan 17 ülkeden yakla
şık 162 milyon insanın sürdürdüğü etkinlikler neticesinde yoğun bir kirlilik tehdidi altındadır. 

Deniz alanından 5 kat daha büyük olan Karadeniz'in drenaj havzası, kıyı ülkeleri olan Bulga
ristan, Gürcistan, Rusya, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın yanısıra Moldava, Belanis, Slovenya, 
Hırvatistan, Yeni Yugoslavya, Bosna Hersek, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Macaristan, Avustur
ya ve Almanya'yı kapsamaktadır. 

Yukarıda vurgulanmaya çalışıldığı gibi, oldukça yaygın kirletici kaynakları bulunan Karade
niz'in kirlenmesinin önlenmesi, bu doğrultuda kıyıdaş ülkelerin ortak çabalarına ihtiyaç göster
mektedir. 

Genel olarak, arıtılmaksızın denize deşarjı yapılan evsel ve endüstriyel atıklardan, bilinçsizce 
ve yoğun olarak kullanılan tarımsal ilaçlar ve gübreler ile deniz araçlarından kontrolsüz yapılan bı
rakımlar ve atıkların denizde boşaltılması yoluyla bertarafı işlemleri nedeniyle deniz ekosisteminin 
bozulması, Karadeniz'de ekonomik değere sahip türlerde ve denizin biyoçeşitlilik potansiyelinde 
önemli ölçülerde azalmaya yol açmaktadır. 

Bu çerçevede, ekonomik ve çevresel politikaların bütüncül bir şekilde ve eşzamanlı uygulan
masına fırsat yaratacak bir uygulamanın ivedilikle başlatılması gerekliliğinden hareketle Karade
niz'e kıyıdaş altı devlet tarafından Karadeniz'de deniz çevresinin korunması amacıyla 1988 yılın
dan bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda "Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleş
mesi" ve eki "Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korun
ması Protokolü, Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine 
İlişkin Protokol ile Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine 
Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol" 21 Nisan 1992 tarihinde imzalanmış
tır. 

Sözleşme ve eki Protokoller Türkiye tarafından da onaylanarak 15 Ocak 1994 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. Sözleşme ve Protokollerin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaların yürütül
mesinde koordinasyonun sağlanması için bir Karadeniz komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon'a 
İstanbul'da kurulacak ve taraf devletlerin vatandaşlarından oluşacak daimi bir Sekreterya hizmet 
verecektir. Türkiye, Sekreterya'nın kurulmasını ve üç yıllık işletme masraflarının % 40'ını karşıla
mayı taahhüt etmiştir. 

Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, havzanın çevre sorunlarının çözülmesi yönünde kararlılıkları
nı 7 Nisan 1993 tarihinde Odessa'da yapılan Karadeniz ülkeleri Çevre Bakanları toplantısında ka
bul edilen "Karadeniz'in Korunmasına dair Bakanlar Deklarasyonu" ile bir kez daha teyit etmişler
dir. Kıyı ülkelerinin yanısıra, uluslararası uzman kuruluşların ve fınans örgütlerinin temsil edildik
leri bu toplantıda kabul edilen Sonuç Belgesi ile Sözleşme ve Protokollerin uygulamaya geçiril
mesi için bir Karadeniz Eylem Planının hazırlanması kararlaştırılmıştır. Kabul edilen Deklarasyon, 
hazırlanacak eylem planının çerçevesini çizmekte ve üç yıl sonunda hazırlanacak kapsamlı bir 
durum değerlendirme raporunun Bakanlar düzeyinde ele alınmasını öngörmektedir. 

Sözleşme ve eki Protokollerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bazı ön çalışmaların 
yapılması gerekmektedir. Karadeniz'de çevrenin durumunun belirlenmesi, çevre yönetimi için et
kin, denenmiş ve bölgede uygulanabilir bir yöntem geliştirilmesi, teknik ve kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi, modern, teknolojik imkânların Karadeniz ülkelerinin hizmetine sunulabilmesi, 
çevre kirliliğini önlemek ve çevrenin bozulmasını durdurmak için yatırım ihtiyaçlarının belirlen
mesi, bu yatırımların gerçekleştirilmesi için kaynak yaratılması ve bölge dışından malî kaynakların 
Karadeniz bölgesine kanalize edilmesi şarttır. 
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Yukarıda belirtilen konularda Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında işbirliğinin güçlendiril
mesi; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların birbirlerini tamamlayıcı bir 
niteliğe kavuşturulması amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması; Karadeniz'e kıyısı olan ül
kelerin ve uluslararası uzman kuruluşların bugüne kadar yürütülen çalışmalarla elde ettikleri bilgi 
birikimi ve deneyimlerden istifade etmelerinin sağlanması için bölgesel bir çevre projesi başlatıl
ması yolundaki Türk önerisi gerek kıyıdaş ülkelerden gerek ulusararası kuruluşlardan büyük des
tek görmüştür. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve 
Dünya Bankası tarafından yönetilen "Global Çevre İmkânı" (Global Environmental Facility-GEF), 
"Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi" adlı Program'ı desteklemeyi kararlaştırmıştır. 
İlk üç yıllık pilot dönem sonunda Karadeniz için sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturulması ve 
çevre yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi için Karadeniz Eylem Planı hazırlanması, Plan'ın kıs
men uygulanmaya başlaması ve bir Yatırımlar Paketi hazırlanması beklenmektedir. 

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Çevre Progra
mı temsilcileri ile kıyı ülkeleri temsilcilerinin sürdürdükleri çalışmalar sonucunda Program'a iliş
kin Proje. Dokümanı, 30 Haziran 1993 tarihinde Varna-Bulgaristan'da ilgili taraflarca imzalanmış
tır. 

Bu Programın amacı çevresel değerlendirmeleri ülkelerin tüm politikalarına entegre etmek, su 
kalitesini iyileştirmek ve önemli ekolojik alanları korumaktır. Program çerçevesinde kıyı alanları 
yönetimi; tarımsal gelişme; balıkçılık; kentsel atık yönetimi; sanayilerin yeniden yapılanması ve li
man tesisleri gibi konular ele alınacaktır. Hazırlanacak Eylem Planı, Karadeniz'e dökülen belli baş
lı nehirlerin su toplama havzalarını gözönünde bulundurarak Karadeniz'in kıyı alanları üzerinde 
odaklaşacaktır. Kaynakların bir envanteri, bunların düzeylerini ve etkilerini kapsayan kirlilik araş
tırmaları ve çözüm/kontrol tedbirleri ile bunların ekonomik etkilerini içeren etüdler ivedilikle ta
mamlanacaktır. 

Planlanan çalışmalar için üç yıllık dönemde yaklaşık 31 milyon $'lık bir kaynağa ihtiyaç du
yulacağı tahmin edilmektedir. GEF, sözkonusu Program'a 9.3 milyon $'lık kaynak ayırmıştır. Av
rupa Topluluğu Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşların yanısıra bazı ülkeler tara
fından sağlanan finansman imkânları yoluyla toplam kaynak 20 milyon $'a ulaşmıştır. Bölge ülke
lerinin sağlayacağı aynî katkının yanısıra diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların da Program'a 
ilave malî destek sağlaması beklenmektedir. Üç yıllık pilot dönem sonrasında Program'ın yedi yıl 
sürecek ve birinci aşamada hazırlanan yatırım çalışmalarının uygulamaya geçirileceği ikinci aşa
masının başlatılması hedeflenmektedir. , 

Görüldüğü gibi bu bölgesel Proje, deniz ve kıyı alanlarından başlayan ve Karadeniz su topla
ma havzasının tümüne kadar yayılan bir alanda entegre çevre yönetimini sağlamayı amaçlamakta
dır. 1992 yılında Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konfe
ransında kabul edilen Gündem 21'in ilk bölgesel uygulamalarından birini oluşturacak olan 
"Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi Programı", Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde 
ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinin çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi 
hedefleri ile uyumlaştırılması ve tüm bölgede sürekli ve dengeli gelişmenin tesisi yolunda atılmış 
önemli bir adım olacaktır. 

Çevre yönetiminin "Acil Müdahale, Sürekli Kirlilik İzleme, Biota ve İnsan Sağlığını Etkileyen 
Etkenlerin ve Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Özel İzleme Programları, Biyolojik 
Çeşitliliğin Korunması, Entegre Kıyı Alanı Yönetimi için Ortak Metodolojilerin Geliştirilmesi ve 
Balıkçılık" şeklinde belirlenen altı öncelikli alanında bölgesel birer şebeke oluşturulmasını öngören 
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Program çerçevesinde yürütülecek faaliyetler İstanbul'da kurulan bir Koordinasyon Birimi tarafın
dan yönlendirilecektir. Bu birim, yine İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan Karadeniz Sözleş
mesi Komisyonu Sekreteryası ile yakın işbirliği halinde çalışacaktır. Proje Koordinasyon Biri-
mi'nin görev yapacağı ve ofis Türkiye tarafından Proje'ye aynî bir katkı olarak sağlanmıştır. Prog
ram, fiilen uygulanmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra hem Komisyon Sekreteryası hem de Pro
je Koordinasyon Birimi aynı mekanda çalışmaya başlayabileceklerdir. Bu konuda gerekli çalışma
lar sürdürülmektedir. Bu sayede bölge ülkeleri, uluslararası uzman kuruluşlar ve finans örgütleri 
arasında çevre konusunda sıkı bir diyalogun ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanabilecek
tir. 

Program çerçevesinde belirlenmiş sözkonusu altı öncelikli alanda ulusal yükümlülüklerimizin 
yerine getirilmesi amacıyla gerekli araştırma-etüd-proje çalışmalarının yapılmasına olanak sağlan
ması için Çevre Bakanlığı Yatırım Bütçesi içinde 24 milyar TL.lık bir pay ayrılmıştır. 

Bilindiği gibi, Karadeniz Bölgesi'nde coğrafî ve demografik şartlar nedeniyle katı atıkların yö
netimi, belediyeler tarafından etkin ve yeterli düzeyde gerçekeştirilememektedir. Bölgenin çöpü, 
iklim ve çöp bileşenleri açısından yakma ve komposta uygun değildir. Düzenli depolama yönte
minde ise topografik koşullar nedeniyle uygun depolama alanı bulma sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu 
çerçevede, yöreye özgü bir katı atık modelinin tespit edilmesinin gerekliliğinden hareketle, Dünya 
Bankası desteği ile ülkemizde yürütülmekte olan Akdeniz Teknik Yardım Programı (METAP) Ka
tı Atık Yönetimi çalışmaları kapsamına Bakanlığımızın isteği üzerine Karadeniz Bölgesi'ne yöne
lik katı atık yönetim modeli tespiti işi alınmıştır. 

Karadeniz kıyılarında evsel katı atıklarından kaynaklanan kıyı çevresindeki bozulmaların, ko
ku problemlerinin, kontaminasyonların ve su kirliliğinin azaltılması için alınacak teknik önlemle
rin geliştirilmesi ve Karadeniz kıyılarında katı atık yönetimi için teknik yardım ve araştırma ama
cıyla detaylı planların geliştirilmesi çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Karadeniz Pilot Proje Fi
zibilite çalışmalarında; 

- Evsel atıklara ilişkin mevcut ve teknik idarî durum hazırlanacak, diğer atık kategorileri (en
düstriyel atıklar, hastahane atıkları, tehlikeli atıklar vb.) eğer evsel atıklarla beraber aynı kuruluş
lar tarafından toplanıp bertaraf ediliyorsa bu çalışma kapsamına alınacaktır. 

- Çalışmanın birinci kısmında yeralan atık yönetimi ile uyumlu bir şekilde ilkeler geliştirmek 
amacıyla teknik çözümler hazırlanacaktır. 

- Çalışma sahasında katı atık bertarafının geleceğe yönelik olarak (2005 yılına kadar) verimli 
yönetimi ve işletilmesini sağlamak amacıyla kurumsal gelişme ve eğitim için öneriler hazırlanacak
tır. 

- Geleceğe yönelik katı atık toplama ve bertaraf işlemleri için dengeli gelir artışı amacıyla fi-
nansal analiz ve finans planları hazırlanacaktır. 

Bunların yanısıra, Karadeniz kıyısında yeralan ve uluslararası ölçütlere göre ülkemizdeki A sı
nıfı niteliğindeki onsekiz sulak alandan biri olan Kızılırmak Deltası'nda doğal çevre özellikleri, do
ğal kaynakların kullanımı ve sosyo-ekonomik özelliklerin tespiti yapılarak elde edilen sonuçlara 
göre, Delta ekosistemi içinde ve çevresinde yaşayan halkın yararlanması gözetilerek ekonomik ve 
ekolojik bütünlük içinde doğal yaşamın devamlılığını sağlayacak "Delta Yönetim Planı"nın hazır
lanması amacıyla 1993 yılında başlatılan Proje çalışmaları sürdürülmektedir. 

Batı Karadeniz sahil bölgesinde, İstanbul Kilyos-Karaburun arası kömür ocaklarının sebep ol
duğu arazi bozulmasının ve deniz kirliliğinin önlenmesi ve terkedilmiş maden sahalarının 
rehabilitasyonu için ilgili kuruluşlarla işbirliği çalışmaları da sürdürülmektedir.İstanbul Şile 
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bölgesi deniz içi alanlar dahil sahil ve kıyı bölgelerinden kum ve kil alımı faaliyetleri mahallinde 
ve İstanbul Valiliği ile yapılan toplantıların sonuçları neticesinde durdurulmuştur. 

Deniz içi alanlardan 3 mil uzaklığa kadar kum alımı kesinlikle durdurularak, 3 milden fazla 
uzaklıktaki talepler için izlenecek yöntemlere ilişkin esaslar ilgili Bakanlıklarla yapılan toplantılar 
yoluyla belirlenmiş olup İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulması temin edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rıza Akçalı 

Çevre Baknı 

40. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Ege Bölgesindeki üzüm üreticilerinin bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/4521) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Korkmazcan. 

Denizli 

Sorular 

1. Ege Bölgesindeki üzüm üreticilerinin zirai kredi limitlerinin yükseltilmesi düşünülmekte 
midir? 

2. Tarım ilaçlanndaki aşırı fiyat artışlarıyla (mesela külleme ilacı Topaş'ın bir yılda 4 500 li
radan 2 150 000 TL.'ya çıkması) ve diğer girdilerin artması karşısında çiftçiler için ne gibi destek
ler düşünülmektedir? 

3. Üzümüreticilerine Tariş tarafından kâr payı ödenmesi düşünülmekte midir? 

4. Yaş üzüm ihracatına Yugoslavya hattının kapalı olması sebebiyle ulaşım tazminatı ödenme
si düşünülmekte midir? 

T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı:B.140.BHİ.01-164 24.6.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 31.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4521-9960/38008 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Ege Bölgesindeki üzüm üreticilerinin bazı sorun
larına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 
Cevap 1. T.C. Ziraat Bankasınca her yıl, diğer kredilerle birlikte üreticilere verilecek ziraî kre

di limitleri yeniden düzenlenmektedir. 
Bu yıl da Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, üretici ihtiyaçları ve Banka kaynak

lan gözetilerek T.C. Ziraat Bankası tarafından ziraî kredi limitlerinin yükseltilmesi konusunda ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Cevap 2. Tariş 1994 yılında zamanlama açısından isabetli davranarak ucuz fiyatla.ziraî ilaç 
alımını gerçekleştirmiş ve aynı ucuzluğu üreticiye satış fiyatlarıyla yansıtmıştır. 

Soruda örnek olarak gösterilen Topaş ilacı, Sistemik Fungusit grubunda en pahalı ilaç oldu
ğundan tercih edilmemiş, aynı gruptan Sistane, Anvil, Trimidal ilaçlan alınmıştır. Piyasa satış fi
yatı ile Birlik satış fiyatlarına ilişkin aşağıdaki listeden de görüleceği üzere ilaçlar üreticilere olduk
ça uygun fiyatlarla satılmaktadır. 

KDV'li KDV'li 
İlacın ismi Ambalajı etiket fiyatı birlik sat fiyatı 

Sistane 250 cc ~~ 556 000 TL./Amb. 241500 TL./Amb. 
Anvil 200 cc 296 718 " 143 750 " 
Trimidal 100 cc 440 979 " 207 000 " 
Topaş 250 cc 642 500 " _ 

Birliğin bu yaklaşımı, başta kimyevi gübre olmak üzere tüm girdilerde de sürdürülmekte ve 
üreticilerimiz bu yönde desteklenmektedir. 

Cevap 3. 1993 ürünü dahil son 3 yıldır çekirdeksiz kuru üzüm alımları, Devlet destekleme 
kapsamında yapılmaktadır. Destekleme alımı yapılan yıllarda 3186 sayılı Tanm Satış Kooperatifi 
ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesi'nin destekleme alımları ile ilgili 52 nci mad
desi uyarınca, kâr dağıtımı Bakanlığımız iznine tabi bulunmaktadır. 

Ancak son yıllarda rekolte ve verimin artmasına bağlı olarak üretimin iç ve dış satış olanakla
rının üzerine çıkması Birliğin çekirdeksiz kuru üzüm stoklarının önemli ölçüde artması ve kredi fa
izlerinin de yükselmesi herhangi bir kâr oluşumuna olanak vermemiştir. 

1993/94 işyılı sonunda bir kâr oluştuğunda, 3186 sayılı Kanun ve Tanm Satış Kooperatifleri 
Birliği Anasözleşmesi hükümleri doğrultusunda ortaklara kâr dağıtılması mümkün olabilecektir. 

Cevap 4. İhracatın gelişmesini sağlamak ve bunu engelleyen her türlü sorunu çözmek Hükü
metimizin temel hedeflerinden biridir. 

Yaş üzüm ihracatında Yugoslavya hattının kapalı olması nedeniyle diğer sorunlann ve ihra
catçılarımızın bundan kaynaklanan kayıplarının enaza indirilmesi için, gerekli tedbirler alınacak ve 
ihracatçılara ulaşım tazminatı ödenmesi hususu Ülkenin ekonomisindeki gelişmeler de gözönünde 
bulundurularak değerlendirilecektir. 

41. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerine yapılan ödemelere iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'nin yazılı cevabı (7/4522) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlması hu

susunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Korkmazcan 

Denizli 
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Sorular; 

1. Pamuk üreticilerine kilo başına primle birlikte 9 000 TL. ödenmiş olması yeterli midir? 

2. TARİŞ tarafından çiftçilere 1 000 lira kâr payı ayrılması hangi hesaplamaya dayanmakta
dır? 

3. Pamuk fiyatları şu anda 28 000 liraya kadar tırmandığı halde aradaki neden çiftçiye öden
memektedir? 

4. TARİŞ tarafından Ödeneceği söylenen 1 000 lira kâr payının yetersiz olmakla beraber biran 
önce ödenmesi gereğine katılıyor musunuz? Bu konuda bir ödeme tarihi tespit edilmiş midir? 

- T.C. . ' .;'' 

Sanayi ye Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.140.BHİ.01-162 24.6.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 31.5.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4522-9961/38009 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerine yapılan ödemelere ilişkin ola
rak tarafımdan cevaplandınlmasım istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın Yazılı Sorularına Cevabimiz 
Cevap 1. 1993 ürünü kütlü pamuk alımlarında uygulanan aylara göre kademeli Ege tipi kütlü 

pamukta 8 750 - 9 500 TL./Kg„ Çukurova tipi pamukta 8 350 - 9 100 TL./Kg. baz fiyatların yanı 
sıra Birlikler ve T.C. Ziraat Bankası tarafından üreticilere ürün bedeli ve pirim ödemeleri süratle 
yapılmış ve alımların sona erdiği tarih itibariyle Birliklerin üreticilere herhangi bir borcu kalma
mıştır. 

Birlikler, ortağı olsun olmasın tüm üreticilerden ürün alımında bulunduğundan, bu şekilde üre
ticilerin dolaylı olarak desteklenmesi de sağlanmıştır. 

Bu yıl ilk kez kütlü pamukta uygulanan prim sistemi ile ürün bedeli ve prim ödemelerinin sü
ratli yapılmasının üreticilerde memnunluk yarattığı bilinmektedir. 

Cevap 2. Tariş tarafından üreticilere ödenen 1 000 TL/Kg. kâr payı olmayıp randıman farkı 
primi ödemesidir. 

1993/94 dönemi pamuk üretim döneminin çok iyi şartlarda idrak etmesi sonucu elde edilen 
kütlü lif oranının lif lehine avantajlı olması, bu avantajlı durumun sürekliliğinin sağlanması, girdi
lerin büyük miktarda artması dikkate alınarak, üreticilerin masraflarına kısmen de olsa katkıda 
bulunmak amacıyla kiloda 1 000 TL. randıman farkı primi ödenmiştir. 

Bu ödemede, Tariş'in, T.C. Ziraat Bankası'na olan 1993 ürünü kredi borçlarının tamamen 
kapatılmış olması, kârlı bir bilanço döneminin beklenmesi ve özellikle üreticilerin kaliteli üretime 
teşvik unsurları dikkate alınmıştır. 
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Cevap 3. Döviz kurlarındaki artışlar ve diğer ekonomik gelişmeler nedeniyle, pamuk fiyatları 
borsalarda artış göstermiştir. Örneğin, son günlerde İzmir borsasında ortalama 70 000 TL./Kg. olan 
lif pamuk fiyatları, kütlü pamuk olarak 28 000 TL./Kg.'a tekabül etmekle birlikte Tariş'in dönem 
başından günümüze kadarki borsadaki ortalama lif pamuk satış fiyatı 30 000 TL./Kg. civarında te
şekkül etmiş olup, bu kütlü pamukta 12 000 TL./Kg.'a tekabül etmektedir. Bu satış fiyatı içerisin
de, ürün bedeline ilave olarak kredi faizleri ile Birlik, Kooperatif ve işletme giderlerinin de bulun
duğu dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan 1993 ürünü ile ilgili olarak Birliklerin bilanço dönemi sona ermediğinden, ni
hai hesap durumu henüz ortaya çıkmamıştır. 1993/94 işyılımn kârlı bir bilançoyla sonuçlanması ha
linde üreticilere 3186 sayılı Kanun ve Anasözleşme hükümleri doğrultusunda kâr payı dağıtılması 
mümkün bulunmaktadır. 

Cevap 4. Söz konusu 1 000 TL./Kg.Mık randıman farkı primi ödemeleri, 13.5.1994 tarihi iti
bariyle gerçekleştirilmiştir. 

42. - Şırnak Milletvekili Selim Sadak'in, Şırnak İli Cizre İlçesine bağlı bazı köylerin güvenlik 
güçlerince bombalandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nalıit Menteşe 'nin yazılı ceva
bı (7/4537) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

. Selim Sadak 
Şırnak 

25.3.1994 tarihinde Şırnak İli Cizre İlçesine bağlı Çağlayan (Şax) ve Hisar (Hebler), 26.3.1994 
tarihinde ise Şırnak merkeze bağlı Kuşağılı (Basuke), Bcave ile Güçlükonak İlçesine Kuşkanar 
(Gever) ve Uludere İlçesine bağlı Sapaca (Şiriş) köylerinin uçaklarca bombalanması sonucunda en 
az 48 kişi ölmüş ve yüzden fazla insan yaralanmıştır. Güvenlik güçlerinin bölgeye giriş çıkışları en
gellemesi ve sözkonusu köylerde yaşayan insanların değişik yerlere göçetmiş olmaları yüzünden 
ölü ve yaralıların tümünün ismi öğrenilememiş, ancak GUçlükonak'a bağlı Kuşkanar ile Şırnak 
merkeze bağlı Kuşağılı köylerindeki ölü ve yaralılar tespit edilebilmiştir. 

Kuşkanar Köyünden ölenler : Mehmet Benzer (30), Ali Benzer (25), Ömer Benzer (10), Nu
rettin Benzer (7), Ayşe Benzer (35), Ayşe Benzer (30), Elmas Yıldırım (50), Şerife Yıldırım (30), 
Baharuk Yıldırım (13), Melese Yıldırım (14), Şaban Yıldırım (4), Mirza Yıldırım (2), Çiçek Yıldı
rım (2), İrfan Yıldırım (4), Kerem Yıldırım (2), Fecire Altan (40), Hacı Altan (10), Kedin Altan (3), 
Mahmut Aygur (65), Adil Aygur (18), Ayşe Aygur (18), İbrahim Burak (50), Anna Burak (50), 

v Ömer Kalkan (40); yaralananlar ise Süleyman Benzer (4), Reşit Benzer (4), Fatma Benzer (30), As
ya Benzer (30) isimli vatandaşlardır. 

Kuşağılı (Basuke) Köyünden ölenler ise Şerve Kaçar (100), Xoxe Kaçar (60), Xoxe Kaçar 
(40), Maşallah Kaçar (17), Ahmet Kaçar (bebek), Hasan Kaçar (bebek), Ayşe Bengin (60), Nuriye 
Bengin (14), Fatma Bedir (6), Leyla Erdinç (bebek), Zahide Kılınç (bebek) ve ismi belirlenemeyen 
bir köylü. Yaralananlar ise Şehristan Kaçar, Behiye Bengin, Bahar Bengin, Netişe Bengin, Halil 
Aykaç, Mehmet Aykaç, Hatice Bayır, Hüsnü Kıraç, Zülfü Bengin, Cafer Kaçar, Bedri Ardin isim
li vatandaşlardır. 

Köylülerin ve yerel kaynakların iddialarına göre bombalama olayı, adı geçen köylerde yaşayan 
halkın korucu olmayı ve köylerini terketmeyi kabul etmemeleri üzerine Türk savaş uçakları tarafın
dan gerçekleştirilmiştir. 
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Bu durum karşısında; 
1. Üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen, olayla ilgili olarak tarafınızdan araştır

ma ve soruşturma yapılmış mıdır? Gerekli araştırma ve soruşturma yapılmışsa, bombalama olayı
na maruz kalan insanların ifadelerine başvurulmuş mudur? 

2. "Bombaların yanlışlıkla düştüğü" şeklinde yapılan açıklamalara katılıyor musunuz? Eğer bu 
iddiaya katılıyorsanız, halkın maddî ve manevî zararlarını karşılamayı düşünüyor musunuz? 

3. Bombalama olayında katliama yolaçan "kast" veya felakete yolaçan "ihmal" suçlarından bi
rini işlemiş olduğu gerçeği karşısında; soruşturulan veya cezalandırılan kimseler var mıdır? 

4. 48'den fazla insanın ölmesi, 100'den fazla insanın yaralanmasına yolaçan yukarıdaki bom
balamanın emrini verenlerin açığa çıkarılmaması durumunda, insanların "yönetime bağlılık" konu
sunda kendilerini motive etmelerinin çok zor olabileceğini gözönündc bulundurarak olayların üze
rine ciddi bir şekilde gitmeyi ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C.. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-809-94/ASYŞ.Ş.ŞIK.(5261) 23.6.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 31 Mayıs 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4537-
9983/38095 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak İli, Cizre İlçesine bağlı bazı köylerin Güvenlik 
Güçlerince bombalandığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. 26 Mart 1994 günü Şırnak, Merkez, Koçağılı Köyü kuzeyindeki Stoker Tepe ile Kuşkonar 
Köyünün kuzeyindeki kayalıklarda 1 000 civarında teröristin toplandığı, Şırnak İl Merkezi ile böl
gede bulunan Askerî Birliklere eylem hazırlığı içinde bulundukları duyumunun alınmasını müte
akip teröristerin bulunduğu Stoker Tepe ile Kuşkonar Köyünün kuzeyindeki kayalıklara hava ha
rekâtı düzenlenmiştir. . 

2. Hava harekâtı sonucunda teröristlerin telsiz konuşmalarından 150 civarında ölülerinin oldu
ğu anlaşılmış, bölgede yapılan arazi araması sonunda Stoker Tepe ve Kuşkonar Köyünün kuzeyin
deki kayalıklarda ölen teröristlere ait çok miktarda kan izleri ve elbise parçaları bulunmuş, ölen te-
röristerin cesetlerinin arkadaşları tarafından kaçırılarak gizlendiği köylülerin beyanlarından da an
laşılmıştır. 

3. Teröristlere verdirilen bu zayiat sonucu; Güvenlik Birimlerine terörist gruplarla ilgili bilgi
lerin Koçağılı ve Kuşkonar köylüleri tarafından verildiği değerlendirilerek, aynı gün teröristler ta
rafından anılan köylere 82 mm.'lik Havan, Roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş 
ve bu saldırı sonucunda Koçağılı Köyünden (13) kişi ölmüş, (13) kişi yaralanmıştır. Kuşkonar 
Köyünden ise Resmî Makamlara, saldırı hakkında bugüne kadar herhangi bir müracaat olmamıştır. 
arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

43. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya 'nın, Tunceli Ovacık Karayolunu takiben 
Munzur Çayı üzerindeki 3 adet asma köprünün güvenlik güçleri tarafından kaldırıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4542) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo
rum. 

Saygılarımla. 

V. Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Tunceli Ovacık karayolunu takiben Munzur Çayı üzerinde ve 15'er km. arayla 3 adet ana as
ma köprü mevcuttur. Bu köprülerin biri Peter Asma köprüsü adıyla, diğeri Yoğunçam adıyla ve 
üçüncüsü de Yoncalı Köyü asma köprüsü adıyla bilinmektedir. Tunceli İli Ovacık İlçesi karayolu 
ulaşıma açıldığından beri bu üç asma ana köprü civar köylerdeki köylülerle Tunceli Ovacık kara
yolunu birleştirmekte ve böylece vatandaşın hizmetinde bulunmaktadırlar. Ovacık İlçesinden çıkıp 
ta Tunceli İlinden geçerek Keban Gölü ile bütünleşen Munzur Çayı şiddetli akan derin ve geniş ya
tağa sahip akarsulanmızdan bir tanesidir. Geçmişte bu köprülerin olmadığı dönemlerde vatandaş 
ana yola ulaşmak için bu sudan geçmek mecburiyetinde kalmış, ulaşım ve nakliyesini bu yolla te
min etmeye çabalamış, ancak bir sürü can ve mal kaybına sebep olmuş olaylarla doludur. Bu köp
rülerin yapılıp ulaşıma açılmasıyla civarda bulunan 30'a yakın köyümüz büyük bir rahatlığa gire
rek ulaşımı rahatlıkla yerine getirmiştir. 

Bundan 15 gün evvel bu üç ana köprü güvenlik güçleri tarafından bağlantıları kesilerek suya 
atılmıştır. Amaç olarak da yasa dışı örgüt mensuplarının bu köprülerden ana yola ulaşımlarını en
gellemektir. 

Ancak, bu yapılırken de köprülerden faydalanan köylülerin can ve mal emniyetleri ve bu hiz
metlerden faydalanmaları men edilmiş ve resmen engellenmiştir. Terör bahanesiyle bu Uç ana köp
rünün yıkılması ve vatandaşların kendi kaderleriyle başbaşa bırakılması her ne olursa olsun hiçbir 
gerekçeyle bağdaşamaz. Şu anda köylülerimiz dağ başında köylerinde açlık, sefalet ve çaresizlikle 
başbaşa bırakılmıştır. Bir torba un dahi köylere nakletme olanağı bulunamamaktadır. Bu durumda: 

1. Bu üç ana asma köprü kim tarafından ve ne amaçla hizmet dışı bırakılmıştır? 

2. Terörü önleme tedbirleri arasında vatandaşın temel hizmetlerden ve vazgeçilmez haklardan 
mahrum bırakılmaları doğru mudur? \ 

3. Köprülerin yıkılmasından dolayı ana yola inmek isteyen ve bu nedenle de Munzur Çayın
dan yüzerek geçmek zorunda kalacak olan vatandaşın boğulması halinde ortaya çıkacak zarar nasıl 
ve ne şekilde giderilecektir? 

4. Bu köprülerin tekrar ulaşıma açılması düşünülüyor mu, düşünülüyorsa ne zaman mümkün 
olacaktır? 

T.C. 

İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 

HRK : 7504-808-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(5260) 23.6.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 31 Mayıs İ994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4542-
9995/38144 sayılı yazısı. 
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Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli-Ovacık Karayolunu takiben Mun-
zur.Çayı üzerinde bulunan (3) adet asma köprünün Güvenlik Güçlerince yıkıldığı iddiasına ilişkin 
vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Tunceli - Ovacık Karayolu genel olarak Munzur Çayı'nın geçtiği derin vadiyi takip etmek-
tedir.Suyun öbür yakasını karayoluna bağlayan çok sayıda asma köprü mevcuttur. Köprüler sadece 
yaya geçişlerine uygun biçimde Köy Hizmetleri il Müdürlüğünce yapılmış olup, araç ve hayvan ge
çişlerine müsait değildir. 

2. Belirtilen asma köprülerden (3)'ünün (Peter, Yoğunçam ve Yoncalı asma köprüleri) 
26.4.1994 günü yol emniyet devriyesini yapan Güvenlik Güçlerince, teröristler tarafından tahrip 
edildiğini tespit etmişlerdir. Bu olay teröristlerin, okul yakmak, elektrik ve telefon direklerini kes
mek, yolları mayınlamak, halka hizmet götüren araçları yakmak gibi riski az eylemlerden olduğu 
değerlendirilmiştir. 

3. 1994 yılı başından itibaren bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda Güvenlik Güçle
rinin hareket kabiliyetlerini sınırlandırmak veya belli noktalara kanalize etmek amacından hareket
le asma köprülerin terörüstlerce tahrip edildiğinin değerlendirildiğini, köylülerin yaya geçişlerinin 
sağlanması için köprülerin en kısa zamanda onarılacağını bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

44.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Türkiye 'nin dış politika hedeflerine ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'iriyazılı cevabı (7/4552) 

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

Mehmet Seven 
Y Bilecik 

Soru : Türkiye'nin; Balkanlarda, Ortadoğu'da, Kafkasya'da ve Türk cumhuriyetleriyle ilgili, 
kısa, orta ve uzun vadeli dış politika hedefleri var mıdır? Varsa nelerdir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/5900-313-523 7.7.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3 Haziran 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4552-10009/38161 sayılı yazıları. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Cumhuriyet Hükümetleri'nin dış politikaları Büyük Atatürk'ün "Yurtta ve Dünyada Barış" il

kesine dayanagelmistir. Dış politikamız şanlı bir tarihi mirasın, uzun bir devlet geleneğinin, 
coğrafyamızın ve milletimizin güncel özlemlerinin sentezini yansıtmaktadır. Hükümet prog
ramımız çerçevesinde, millî bir mutabakata dayalı olarak yürütülmekte, millî çıkarlarımızın temi
nini amaçlamaktadır. 
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Türkiye, istikrarsız ve sıcak çatışmalara sahne olan bir coğrafya kuşağında yeralmaktadır. So
ğuş savaş sonrası döneminin sorunları bu coğrafyanın oluşumunda önemli rol oynamıştır. 

Türkiye dış politikasında öncelikle kendi gücüne dayanmakta, ulaşılabilecek, gerçekçi hedef
ler izlemektedir. Daha müreffeh bir Türkiye için istikrarlı, güvenli, iyi komşuluk ilişkileri ve işbir
liği dokusuna sahip bir çevre gereklidir. Bu anlayışla, Türkiye, çevre kuşağında ve bitişik alanlar
da istikrarın tesisine, sıcak çatışmaların durdurulmasına, sorunların çözümüne, muhtemel çatışma
ların önlenmesine çalışmakta, bölgesel işbirliği girişimlerine öncülük etmekte, yeni dayanışmalar 
oluşturmaya özen göstermektedir. 

Balkanlar 
Türkiye'nin, orta ve uzun dönemde dış politikasının en önemli hedeflerinden birini Balkan iş

birliği oluşturmakta ve bu işbirliği sürecine işlerlik kazandırmaya önem verilmektedir. 
Balkan işbirliği, bölgede barışın ve istikrarın sağlanmasından sonra, bölge halklarının müref

feh bir gelecek arama yönündeki çabalarının ayrılmaz bir unsurunu oluşturacaktır. 
Balkan işbirliği süreci eski Yugoslavya alanında mevcut durum nedeniyle duraklama safhası

na girmiştir. Ancak, bu durumun barışçı bir çözüme kavuşturulması ve dört yeni Cumhuriyet'in de 
bu sürece katılmalarıyla, giderek artan oranda somut sonuçlara ulaşılacağına ve bu sürecin, tüm 
Balkan halklarının yararına uygun olarak gelişeceğine, bunun da Avrupa kıtasının bir alt bölgesini 
oluşturan Balkanlar'in Avrupa ile bütünleşmesine ve Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'nin eş de
ğerli üyeleri arasında yerlerini almalarına olanak sağlayacağına inanılmaktadır. 

Türkiye, bu amaçla ve yapıcı bir yaklaşımla, gerekli olan tüm çaba ve olanaklarını seferber et
meye hazırdır. 

Balkan İşbirliği süreci çerçevesindeki temel amaçlan gerçekleştirebilmek için, Balkan ülkele
ri arasında ikili düzeyde olumlu ilişkiler tesis edilmesi yönünde adımlar atılması ve bölgede karşı
lıklı güven ortamının oluşturulması gerekmektedir, ikili sorunların gözardı edilmesi ve çözümsüz 
bırakılması halinde çok taraflı işbirliği alanında önemli gelişmeler beklemek gerçekçi bir yaklaşım 
olmayacaktır. Önem arzeden ikinci bir husus ise, bu işbirliği süreci içinde Balkan ülkeleri arasın
da ayırımcı yaklaşımlardan kaçınılması ve işbirliğinin tüm Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde 
geliştirilmesidir. 

Orta Doğu 
Türkiye gerek coğrafî konumu, gerek uzun bir ortak geçmişin ürünü olan tarihi ve manevî de

ğerleri nedeniyle Orta Doğu'daki gelişmeleri çok yakından izlemekte ve Orta Doğu ülkeleriyle iliş
kilerini geliştirmeye özel bir önem atfetmektedir. 

Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik en önemli uzun vadeli hedeflerinden biri bölgede barış ve 
istikrarın tesisidir. Bunun gerçekleşmesi bölgede silahlanmaya harcanan kaynakların ekonomik 
kalkınmaya ve işbirliği projelerine aktarılmasını sağlayacak ve bölgedeki ekonomik canlanmadan 
Türkiye de büyük ölçüde yararlanacaktır. Türkiye, bu çerçevede, Orta Doğu barış sürecine destek 
vermekte ve sürecin başarıya ulaşması için mümkün olan azamî katkıyı yapmaktadır. 

Türkiye Orta Doğu'da gerçek bir barış ortamı tesis edilebilmesi için terörizmin her çeşidine 
karşı işbirliği yapılması gereğine de inanmakta ve bunun gerçekleşmesini hedeflemektedir. 

Bunların yanısıra, bölge ülkeleriyle karşılıklı çıkarlara hizmet eden işbirliğini geliştirmek, dış 
politikamızın temel ve uzun vadeli hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye, bölge ülkeleri 
arasındaki ilişkilerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğe karşılıklı saygı esaslarına 
dayalı olması gerektiğini savunmaktadır. Bu ilke komşularımız ile ilişkilerimiz açısından özel 
önem taşımaktadır. 
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Bu politika doğrultusunda gerçekleştirilen üst düzey ziyaret ve temaslarla Orta Doğu ülkele
riyle ilişkilerimizin her alanda daha da geliştirilmesi için büyük gayret gösterilmektedir. Böylece, 
Türkiye ile bu ülkeler arasında kurulacak verimli bir işbirliğinin taraflar arasında ekonomik bağım
lılığı artıracağına, bunun da karşılıklı güven ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak suretiy
le bölgede mevcut gerginlik ve ihtilafların giderilmesine yardımcı olacağına inanılmaktadır. 

Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi için karşı
lıklı arzu ve siyasî iradenin geniş ölçüde mevcut olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede, Türkiye 
ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ekonomik, ticarî, teknik, kültürel, gü
venlik gibi alanlarda mevcut mekanizmaların tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında ekonomik ve ticarî işbirliği ilişkilerinin 
mevcut potansiyelin altında olduğuna inanılmaktadır. Kısa ve orta vadedeki hedeflerimizden biri 
bu ekonomik potansiyelin daha fazla kullanılmasıdır. Bu amaçla bölge ülkeleri ile ilk planda ikili 
ekonomik ilişkilerin hukukî altyapısını oluşturan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi gibi konularda bazı anlaşmalar imzalanmaktadır. Bunların ta
mamlanmasının ardından orta vadede amacımız, bu ülkelerle serbest ticareti geliştirici düzenleme 
ve anlaşmaların gerçekleştirilmesidir. 

Ekonomik işbirliği alanında hedeflenen sonuçlara ulaşılması için kamu ve özel sektör düze
yinde gerekli mekanizmalar mevcuttur. Bu çerçevede oluşturulan iş konseyleri önemli bir işlevi ye
rine getirmektedirler. Keza, Türk müteahhitlik firmaları birçok Arap ülkesinde çeşitli projeler ger
çekleştirmektedirler. Türk uzman ve işçileri bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmaktadırlar. 
Orta Doğu'da ortaya çıkmakta olan fırsatlardan ülkemizin azamî oranda yararlanması amaçlan
maktadır. 

Kafkaslar 
Tüm ülkelerle barış ortamı içinde, karşılıklı yarar sağlanmasına yönelik işbirliği ilişkilerinin 

geliştirilmesini amaçlayan politikamız, SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Kafkas
ya ülkeleri Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan için de geçerlidir. 

Bağımsızlıklarını kazanmalarını takiben, her üç ülke de tarafımızdan ayırım gözetilmeksizin 
tanınmış ve bu esaslar çerçevesinde işbirliğini geliştirme arzumuz beyan edilmiştir. 

Hiç bir ikili sorunumuz bulunmayan Azerbaycan ve Gürcistan ile, en üst düzey dahil, çeşitli 
ziyaretleri takiben, bir çok anlaşmanın imzalanmasıyla, işbirliğinin her alanda geliştirilebilmesi 
için gerekli hukukî zemin oluşturulmuş ve belli bir mesafe de alınmıştır. 

Azerbaycan aleyhine güç kullanımı yoluyla toprak kazancını amaçlayan Ermenistan'ın mü
teaddit uyarılarımıza rağmen bu politikasını sürdürmesi ise, bu barış ve işbirliği ortamına gölge dü
şürmüş ve bu ülke ile diplomatik ilişki kurulmasını ve işbirliği sürecinin başlamasını engellemiş
tir. 

Kısa vadede hedefimiz Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından en kısa sürede geri 
çekilmesinin ve bilahare kalıcı ve adil bir barışın görüşmeler yoluyla sağlanmasıdır. 

Türkiye, bu amaca yönelik olarak, üyesi bulunduğu, AGİK bünyesindeki 11 ülkeden oluşan 
Minsk Grubu'nda aktif bir politika izlemiştir ve bundan sonra da izlemeye devam edecektir. 

Orta ve uzun vadedeki hedeflerimiz ise, her üç ülkenin de bağımsızlıklarını korumaları ve 
devam ettirmeleri, bölgede barış ve istikrarın bir daha bozulmayacak şekilde yerleşmesi, gerçekleş
tirilecek bölgesel işbirliğinin bilahare bölgeye yakın diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletil
mesi, bu faaliyetin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi ve Avrupa Birliği çerçevesindeki işbir
liğine tamamlayıcı unsurlar olarak entegre edilmesidir. 
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Orta Asya Cumhuriyetleri 

Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (OATC) ve Tacikistan ile ilişkilerinin her alanda ge
liştirilmesine büyük önem atfetmektedir. Ülkemiz ile özellikle OATC arasında tarihten kaynakla
nan güçlü akrabalık, ortak dil ve kültür bağları mevcuttur. 

Bu nedenle, Türkiye, OATC ile egemenlik, eşitlik, toprak bütünlüğü, içişlerine karışmama ve 
karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı dostluk ilişkiler ve işbirliğini geliştirmeyi, kendilerine her alanda 
yardımcı olmayı manevî ve siyasî bir görev bilmiştir. Türkiye, bu anlayışla sözkonusu ülkeleri 
1991 Aralık ayında bağımsız devletler olarak tanıyan ilk devlet olmuştur. 

Kısa vadede Türkiye'nin Türk cumhuriyetlerine yönelik politikasının temel amacı, cumhuri
yetlerin içinde bulundukları güç geçiş döneminin atlatılmasına ve ekonomik sıkıntılarının çözümü
ne, demokrasi ve piyasa ekonomisi yönünde reformlar yapılmasına katkıda bulunmaktır. Bu poli
tika, böylece bütün bölgenin ekonomik kalkınmasına ve refahına, barış ve istikrarın korunmasına 
da hizmet etmektedir. 

Orta ve uzun vadede ise amaç, bu ülkelerin bağımsızlıklarını sağlamlaştırmak ve uluslararası 
toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır. Bunun için, Türkiye, imzaladığı anlaşmalarla bu ülkelere 
yeni ve alternatif ulaştırma yollan, iletişim kanalları, eğitim, ticaret ve ekonomik işbirliği olanak
ları açmıştır. 

Bu ülkelerle siyasî ilişkiler, eğitim, kültür, ticaret ve ekonomik işbirliği, ulaştırma ve iletişim 
alanlarında imzalanan 20D'ü aşkın anlaşma belirli bir gelişme çizgisi izlemektedir. Bu çerçeve için
de, Türkiye, OATC'nin siyasî, ekonomik ve sosyal kalkınma yönündeki çabalarına olanakları öl
çüsünde katkıda bulunmakta, tecrübe ve birikimini aktarmaktadır. 

Cumhuriyetler'in sözkonusu çabalarına, diğer ülkelerin de ikili ve çok taraflı şekilde katkıda 
bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu hususta, Türkiye, özellikle Batılı partönerlerinin ilgi ve 
desteklerini sağlamaya çalışmakta; uluslararası yardım ve desteğin, Sovyetler Birliği'nin dağılma
sından sonra bağımsızlıklarını kazanan ülkeler arasında dinî, etnik ve diğer hiçbir ayrım yapılmak
sızın, makul ve adil ölçüler içinde gerçekleştirilmesi yönünde gayret göstermektedir. 

OATC uluslararası toplum ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve bağımsızlıklarının pekiştirilmesi 
için bu ülkelerin uluslararası kuruluşlara katılmaları tarafımızdan teşvik edilmiş ve desteklenmiş
tir. Bu çerçevede, sözkonusu cumhuriyetler BM, AGİK ve Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'ne üye 
olmuşlardır. Avrupa Konseyi ile ilişki içine girmeleri hususundaki ilk adımlar Avrupa Konseyi Dö-
nem-Başkanı sıfatıyla Temmuz 1992 tarihinde bölgeye yaptığım ziyaret sırasında atılmıştır. Cum-
huriyet'in diğer uluslararası kuruluşlara da belirli bir önceliğe göre katılmaları teşvik edilmekte ve 
desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin OATC'ne yönelik politikası, bu ülkelere bağımsızlıklarının güçlen
dirilmesinde, millî devlet olarak yapılanmalarında, yeni bir politik ve ekonomik düzene geçişlerin
de karşılaştıkları güçlüklerin aşılmasında, sorunlarına ve bunların çözümüne uluslararası toplumun 
ilgisinin ve yardımının çekilmesinde, üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişki ve işbirliği 
kurulmasında ve güçlendirilmesinde imkânları ölçüsünde yardımcı ve destek olmaktır. 

Bu politikamız sözkonusu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmekte, dış politikamıza siyasî, kül
türel ve ekonomik alanlarda yeni boyutlar kazandırmakta, bölgemizde ve dünyada meydana gelen 
diğer gelişmeler ve oluşumlarla birlikte ülkemizin rolünü ve ağırlığını artırmaktadır. Bu çerçevede 
Türkiye, sağladığı politik ve ekonomik yardım ve destekle, kardeş Cumhuriyetler ile özel bağları 
ve önerdiği toplum modeliyle halen istikrarsızlık ve temel siyasî arayışlar içinde bulunan bölgede 
belirli ölçülerde etkin bir rol oynamaya başlamıştır. 
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45. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş 'in, Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi öğ
retmenleri hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'in yazılı cevabı (7/4573) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasını saygılarımla arz ederim. 

İbrahim Özdiş 

Adana 
Bilindiği üzere ükemizde yaşanılan sıkıntıların temel nedenlerinden biri, demokrasinin kurum 

ve kuruluşlarıyla tam anlamıyla yerleşememesidir. Bu nedenle 21. Yüzyıla girerken ülkemizde in
sanlar düşüncelerinden dolayı gözaltına alınmakta, hatta tutuklanmaktadır. Gerçek bir demokrasi
de hiçbir biçimde sorun olmayacak olan bu gelişmeler ülkemizin geleceğini karartan gelişmeler 
olarak değerlendirilmelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi'nde dört öğretmene açı
lan soruşturma da bu şekilde düşünülmelidir. Ve aşağıdaki sorulara bu bağlamda yanıt verilmeli
dir. 

1. Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmeni Mustafa Karaaslan'ın Azadi Ga
zetesine yaptığı açıklamada savcılık herhangi bir suç unsuru görmezken, okul yönetiminin kendi
lerini savcı yerine koyarak Mustafa Karaaslan'a "Bölücü beyanat verme" iddiasıyla soruşturma aç
masının hukukî dayanağı nedir? 

2. Mustafa Karaaslan'ın Azadi Gazetesinde yayınlanan demeci 30 Ağustos - 5 Eylül 1992 ta
rihli sayısında yayınlanmıştır. Halbuki Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesine göre di
siplin soruşturmalarının zaman aşımı süreleri belirlenmiştir. Buna göre zaman aşımına uğradığı 
açık olan bir olaydan hangi yasal gerekçeye dayanılarak soruşturma açılıyor? Ayrıca zaman aşımı
na uğramış bir olayda, bugüne kadar herhangi bir soruşturma açmamış olan Elmadağ İlçe Millî Eği
tim Müdürlüğü'nün herhangi bir sorumluluğu yok mudur? Eğer varsa o tarihte görevde bulunan İl
çe Millî Eğitim Müdürü hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

3. Türkiye'de kamu çalışanlarının sendikalara üye olması genelge ile yasal bir hal kazanmış
tır. Durum böyle iken keyfi uygulamalarının yaşandığı Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi'nde 
öğretmen Hatice Bozkurt'a sendikal faaliyete katılmaktan dolayı açılan soruşturmanın hiçbir man
tığı ve hukukî dayanağı yoktur. 

Bakanlığınızdaki bir birimde yaşanan bir hukuk dışı işlemi nasıl açıklıyorsunuz? Kaldı ki; Ha
tice Bozkurt herhangi bir sendikaya üye olmadığını açıklamaktadır. Kendisi hakkında yapılan işle
min Alpaslan Türkeş'in katıldığı bir toplantıya okul öğrencilerinin götürülmesine itiraz ettiği için 
bu soruşturmanın açıldığı söylenmektedir. Bu ise ayrı bir hukuksuzluktur. Bunu nasıl değerlendi
riyorsunuz? 

4. Ayrıca okul kitaplığında yasal olan, oldukça yaygın okunan kitapların toplatılmasının man
tıklı bir açıklaması ne olabilir? 

5. Aynı okulda sınıf öğretmeni Muhterem Tengirşek hakkında Erdal Atabek'in "Kuşatılmış 
Gençlik" adlı kitabını sınıf kütüphanesinde bulundurmak iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Çok 
değerli Dr. Erdal Atabek'in yaygın şekilde okunan sözkonusu kitabı hakkında bugüne kadar her
hangi bir yasal işlem yapılmamıştır. Tamamen yasal olan bir kitabı kütüphanede bulundurmaktan 
dolayı açılan soruşturma keyfî ve aynı zamanda kasıtlıdır. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1838 11.7.1994 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3.6.1994 tarih ve KAN.KAR.MD.7/4573-10034/38193 

sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş'in "Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğretmenleri hakkında soruşturma açıldığı iddiasına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Türkçe öğretmeni Mustafa Karaaslan hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

125'inci maddesi D fıkrası g bendine göre suç sayılan "basına bilgi verme" eyleminde bulunduğu 
için soruşturma açılmıştır. 

2. Öğretmen Mustafa Karaaslan'ın, soruşturma konusu olan demecinin yer aldığı gazete kupü
ründen 4.1.1994 tarihinde Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü haberdar olmuştur. Konu, 10.1.1994 ta
rihinde Bakanlığımıza intikal ettirilerek inceleme ve soruşturmaya başlanmıştır. 

657 Sayılı Kanunun 127 nci maddesine göre zamanaşımı sözkonusu değildir. 
3. Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesinde Hatice Bozkurt adında bir öğretmen yok

tur. 
4. Okul kitaplığında bulunan bazı kitapların çeşitli sebeplerle toplandığı iddiası ile ilgili ince

leme Bakanlık Müfettişlerince sürdürülmektedir. 
5. Öğretmen Muhterem Tengirşek hakkında ileri sürülen iddia ile ilgili Bakanlığımız Müfet

tişlerince yürütülmekte olan inceleme işlemi henüz sonuçlanmadığından, konunun soruşturma işle
mini gerektirip gerektirmeyeceği kesinlik kazanmamıştır. 

Arz ederim,. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
46. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz 'ün, İmam-Hatip mezunlarının yasa dışı yollar

la yurt dışından diploma aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in ya
zılı cevabı (7/4600) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
1. Bazı ülkelerde (örneğin Mısır ve Almanya gibi) İmam-Hatip mezunlarının yasa dışı yollar

la diploma edindikleri, bunların rejim aleyhtarı yetiştirdikleri ve konunun organizasyonunda bazı 
dışişleri temsilciliklerimiz görevlilerinin de rol üstlendiği söylenmektedir. 

Bir siyasî parti ile ilişkili ve onun organizasyonunda yapıldığı basında da belirtilen bu tür 
çalışmalarla ilişkisi tespit edilmiş elçilik görevlileri oldu mu? 

Bu konuda yapılmış bir araştırma var mıdır? Varsa sonuç alınmş mıdır? Alınmışsa olay doğ
ru mudur? Yoksa bundan sonra konu hakkında araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 

Dışişleri Bakanlığı . • 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı : SPLD/5900-307-504 28.6.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 

i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 Haziran 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4600-10110/38440 sayılı yazıları. 

Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz'ün Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı 
soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz'ün Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

• • • ' • ! 

1. Bazı ülkelerde İmam Hatip Liseleri mezunlarının yasadışı yollarla diploma edindikleri ve 
bu kimselerin rejim aleyhtarı olarak yetiştirildikleri varit ise, bu konuda Bakanlığım mensubu gö
revlilerin de rol üstlenmeleri herhangi bir şekilde sözkonusu olamaz. 

Yasadışı yollarla diploma edinildiği ve bir diğer ülkede rejim aleyhtarı eğitim verildiği hak
kında somut bilgiler varsa, bu bilgilerin yetkili makamlarımızın dikkatine sunulması gerekir. Böy
le bir bilginin Bakanlığıma intikal etmesi halinde gereğinin yapılması doğaldır. 

2. Ülkemizin diğer ülkelerle eğitim konusundaki ilişkileri yetkili makamlarımızın uygun gör
dükleri ve ülkemiz yararına olduğu ölçüde gelişmektedir. Bu çerçevede, ülkemiz ile soruda adıge-
çen Almanya ve Mısır gibi ülkeler arasında da, mevcut Kültür Anlaşmalarına dayanılarak, eğitim, 
bilim ve kültür alanında işbirliği, belirli dönemler itibarıyla programlanmaktadır. 

Genellikle 3 yıllık süreleri kapsayan Kültürel Değişim Programlan, Bakanlığımızın koordi
nasyonunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı! ve konu
larına göre diğer makamlarımızın görüşleri doğrultusunda oluşturulan esaslara dayanılarak müza
kere edilmekte ve ilgili ülke ile üzerinde mutabık kalınan hususlar programa dönüştürülmektedir. 
Eğitim, bilim ve kültür alanında işbirliği bu programlar uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu düzen 
içinde Almanya ile 1957 tarihli Kültür Anlaşmasını yürütmekle görevlendirilen Daimi Ortak Ko
misyon son toplantısını 26-28 Mayıs 1993 tarihlerinde Bonn'da yapmıştır. Diğer taraftan ülkemiz 
ile Mısır arasında yürürlükte bulunan 17 Mayıs 1962 tarihli Kültür ve Bilim Alanında İşbirliği An
laşması uyarınca yapılan ve 1994-96 yıllarını kapsayan Kültür Değişim Programı ise 25 Aralık 
1993 tarihinde imzalanmış olup, yürürlükte bulunmaktadır. Bu progrmalar çerçevesinde soru öner
gesine konu olan yakıştırmaya yol açabilecek herhangi bir husus yoktur. Esasen, sözkonusu prog
ramları müzakere süreci, iki ülke arasında belirebilecek eğitim sorunlarının çözüme kavuşturul
masına imkân sağlamaktadır. 

Bu bağlamda, örneğin Mısır ile yapılan son Kültür Değişim Programı'nın 5. maddesi ile Tür
kiye ve Mısır Eğitim Bakanlıkları arasnıda eğitim programları hakkında bilgi ve belge değişimi ve 
diploma denkliği konularında bir ortak komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bakanlığıma veya yetkili makamlara intikal eden diploma sorunlarının bu Komisyon'da iki 
ülke yetkili makamları arasında çözüme kavuşturulması için greekli hukukî zemin de Kültür 
Değişim Programı ile sağlanmış bulunmaktadır. 
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47. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, Türkiye'de üniversiteyi kazanamayan bazı 
öğrencilerin yasa dışı yollarla yurt dışında diploma alıp Bakanlık bünyesinde öğretmen ve memur 
olarak çalıştıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/4602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

1. Türkiye'de yeterli tahsil yapmadığı halde ve üniversiteyi kazanamamış Türkiye Cumhuri
yeti Vatandaşı öğrencileri komşu bazı ülkelerde yasa dışı yollarla diploma edinerek yükseköğrenim 
yaptıkları, bu diplomalarla Türkiye'ye gelerek iş talebinde bulundukları, Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde öğretmen olarak veya memur olarak görevlendirildikleri konusunda söylentiler ve ga
zete haberleri bulunmaktadır. Konu hakkında Bakanlığınıza ulaşmış gazete haberleri dışında bir 
bilgi var mıdır? Varsa konu doğru mudur? Bakanlığınızca konu ile ilgili yapılmış bir araştırma 
başlatılmış bir soruşturma var mıdır? 

2. Yurt dışında eğitim görmüş, özellikle Mısır İlahiyat Fakültesi mezunlarından Bakanlığı
nızda görevlendirilmiş kaç kişi bulunmaktadır? 

3. Bu ve benzeri kişilerin bu tür haberlerin kamuoyunda ve basında ycralmasından sonra dip
lomalarının kaynağı konusunda herhangi bir araştırma ve işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Bakanlığınız bünyesinde bu tür olaylara adı karıştığına dair bilgi edindiğiniz görevliler var 
mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1844 13.7.1994 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 3.6.1994 gün ve KAN.KAR.MD.A7/4602-10112/38442 sayılı ya
zısı. 

Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz'ün "Türkiye'de üniversiteyi kazanamayan ba
zı öğrencilerin yasa dışı yollarla yurt dışında diploma alıp Bakanlık bünyesinde öğretmen ve me
mur olarak çalıştıkları iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 45 inci maddesiyle "Öğretmenler, öğretmen 
yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler." hükmü getirilmiştir. 

Sözkonusu hüküm gereğince Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara atanacak öğretmenlerin 
menşeleri Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 

Bu durumda anılan kararda yer alan yükseköğretim kurumlarından mezun ya da Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığınca bu okullara denkliği kabul edilen yurtdışı mezunlarından öğretmen ata
ması yapılmaktadır. 

Konu hakkında gazete haberi dışında Bakanlığımıza ulaşmış bir bilgi yoktur. 
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2. 1992 yılı atama döneminde Mısır El Ezher Üniversitesi mezunu olup Yükseköğretim Ku
rulu Başkanlığınca denkliği kabul edilen 34 adayın Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve İmam Hatip 
Lisesi Meslek Dersi öğretmeni olarak ataması yapılmıştır. 

3. Yurtdışı mezunlarının diplomalarının kaynağının araştırılması YÖK Başkanlığınca denk
lik işlemleri sırasında yapılmaktadır. 

4. Bakanlığımız bünyesinde önergede sözü edilen olaylara adı karıştığına dair bilgi edindiği
miz görevli yoktur. Bu tür bir durumla karşılaşılmamıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
48. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'a bir trafonun ne 

zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ce
vabı (7/4612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletinizi arz ederim. 

' Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : İl sınırları içinde enerji üretimine dönük üretim yapan Menzeret ve Sır barajı gibi bü
yük barajlar bulunan Kahramanmaraş'ı enerji darboğazından kurtaracak bir trafo ne zaman yapıla
cak? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı:B.15.0.APK.0.23.300-1079 30.6.1994 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 3.6.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.O.İO.00.02-7/4612-10109/38419 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in tarafımdan cevaplandırılmasını iste
diği yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in yazılı soru önergesi ve cevabı 
(7/4612-10109) 

Soru : İl sınırları içinde, enerji üretimine dönük üretim yapan Menzeret ve Sır barajı gibi bü
yük barajlar bulunan Kahramanmaraş'ı enerji darboğazından kurtaracak bir trafo ne zaman yapıla
cak? 

Cevap: Kahramanmaraş ilinde halen 154/31,5 - 34,5 kV, 2X50 MWA gücünde II transforma
tör merkezi bulunmaktadır. Ayrıca il sınırları içerisinde 154/31,5 kV Narlı, Göksün ve Afşin-Elbis
tan ile, 154/6,3 kV PS 5 trafo merkezi bulunmakta olup gerektiğinde Gaziantep ili sınırında bulu
nan 154/34,5 kV Gölbaşı trafo merkezinden yük aktarmaları yapılabilmektedir. 

- 1 7 0 -



T.B.M.M. B : 124 14. 7 .1994 O : 1 

2X50 MVA'lık trafonun 50 MVA'lık bölümü arızalanmış, ancak yerine merkezde yedek ola
rak bekletilen 25 MVA'lık trafo devreye alınmıştır. Sözü edilen arızi durum geçici olup, Temmuz 
1994 ayı içinde yeni konulacak 50 MVA'lık güç trafosu devreye alınacaktır. 

Son yıllarda ekonomik yönden kalkınan illerimiz içerisinde olan Kahramanmaraş iline kuru
lacak organize sanayi ile muhtemel enerji ihtiyacı göz önüne alınarak ikinci bir 154/31,5 kV, 50 
MVA karakteristikli bir trafo merkezinin Klavuzlu Mevkiine tesis edilebilmesi için Haziran 1993 
tarihinde yer seçimi yapılmış 1994 yılı TEK yatırım programına dahil edilmiştir. 

Adı geçen trafo merkezi için 45 000 m2'lik yerin istimlak çalışmalarına süratle başlanılmış ve 
imar durumu Kahramanmaraş Belediye Meclisinden geçirilerek Kamu Yararı Kararı alınma aşa
masına gelinmiştir. 

Muhtemelen 1994 yılı ikinci yarısında yapımı ihale edilecek olan trafo merkezinin 12 aylık ya
pım süresi gözönüne alınarak 1995 yılı sonunda enterkonnekte sisteme dahil edilebilecektir. 

49. — İstanbul Milletvekili İbrahim Giirsoy'un, kurban derilerinin THK dışındaki kuruluşlar
ca toplanmasına göz yumulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/4625) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak açıklanması için gereğinin ya
pılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

1. Başbakan Tansu Çiller, Kurban Bayramı öncesinde Erzurum'da basına verdiği bir demeç
te "herkes derisini istediği yere verir" diyerek, THK yasal faaliyetini baltalamıştır. Çünkü Bakan
lığınızın yayınladığı genelgeye rağmen birçok ilimizde Güvenlik Güçleri Başbakanın açıklaması
na dayanarak THK'nın dışındaki kurumların deri toplamasına göz yummuşlardır. Başbakan veya 
herhangi biri de olsa, söyledikleri sözler yasal metinlerin yerini alamaz. Bu durumda bazı Emniyet 
güçlerinin görevini yapmadığı, kanun dışı faaliyete göz yumduğu açıktır. Bu konuda Bakanlığınız, 
görevini yapmayan Emniyet güçleri hakkında herhangi bir soruşturma başlatmış mıdır? 

2. THK, bu yılki kurban derisinin en çok % 34'ünü toplayabilmiştir. Gerek yürürlükte olan 
hukukî metinlerde, gerekse yayınladığınız genelgede THK'nın deri toplamada tek yetkili kurum ol
duğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 1986'da aldığı bir kararda, tek tek 
dolaşarak deri toplamanın dışında, tek bir merkeze çağrı yaparak vatandaştan deri toplamanın da 
suç teşkil ettiği belirtilmiştir. 

Basından ve THK yetkililerinin açıklamalarından öğrenildiği üzere toplam 2 milyon 800 bin 
kurban derisinden 900 binin dışındaki kurban derisi, çeşitli şeriat amaçlı vakıflar, Kur'an kursları, 
cami yaptırma dernekleri ve RP, BBP gibi siyasî partiler toplamıştır. Yasal hükümlere aykırı fiilde 
bulunan bu kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılmış mıdır? 

3. THK'nın açıkladığı toplanan kurban derisi rakamının dışında kalan 1 milyon 700 bin kur
ban derisinin hesabını soracak mısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 13.7.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 20.6.1994 gün ve KAN.KAR.MD.A7.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4625-10166/38567 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Kurban derisi, bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yet
kisi ilgili kanun ve yönetmelikle Türk Hava Kurumuna verilmiştir. 

Öte yandan vatandaşların kurban derilerini bağışlama ya da tasarruf etme hakkını engellemek 
yasal olarak mümkün değildir. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

50. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, THY'nın Denizli-İstanbul arasındaki tarife
li uçak seferlerinin kaldırılış nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'in ya
zılı cevabı (714627) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Türk Hava Yollarının Denizli-İstanbul-Denizli yaz ayı tarifli uçak seferleri 31 Mayıs 1994 -
29 Ekim 1994 tarihleri arasında, bölgenin sanayi ve turistik potansiyeli gözönünde bulundurularak 
başlaması gerekirken, bu seferlerin ilgili Genel Müdürlükçe iptal edildiği öğrenilmiştir. Oysa bu 
uçak seferleri bölgenin gelişmesi açısından hayatî önem taşımaktadır. 

Sorular: <, 

- 1. Bir sanayi ve turizm şehri olan Denizli İlini Türk Hava Yollarınca 31 Mayıs 1994'de baş
latılması gereken uçak seferleri hangi gerekçe ile iptal edilmiştir? 

2. Bu tasarruf, her ilde bir havaalanı açma ilkenizle ne kadar bağdaşmaktadır? 

3. Bu tasarrufla, Denizli ilinin gerek sanayii ve gerekse turizm açısından gelişmesi hangi 
maksat ve düşünce ile engellenmeye çalışılmaktadır? Kalkınmış ülkelerde ilçe bazındaki yerleşim 
birimlerine dahi uçak seferleri düzenlenirken ülkemiz de var olan uçak seferlerinin özellikle de tu
rizm mevsiminde iptal edilmesini doğru buluyor musunuz? 

4. Bu seferlerin yeniden başlatılmasını düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 29.6.1994 

Sayı:B.ll,0.MÜŞV.0.372 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın 20.6.1994 tarih ve 7/4627 sıra sayılı ya
zılı soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup : 

THY'nın Denizli-İstanbul arasındaki tarifeli uçak seferlerinin iptali hususunda Bakanlığımı
zın herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. . 

Adı geçen kuruluş, malumlarınız olduğu üzere özelleştirme kapsamında olup, Başbakanlık 
Kamu Ortaklığı İdaresi bünyesindedir. 
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Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

51. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın veraset ve 
intikal vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/4630) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Maliye Bakanı İsmet Attila tarafından cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ve talep ederim. 

1. 17.4.1994 tarihinde vefat eden rahmetli Turgut Özal'ın (Eski Cumhurbaşkanı) veraset ve 
intikal vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? 

2. Metevveffa Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın beyannamesi verilmişse ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

3. Verilen beyannameye göre Mütevvefanın varislerinden, veraset ve intikal vergisi alınmış 
mıdır? Miktarı ne kadardır? 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.GEL.0.06/800-141 4.7.1994 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi: 20.6.1994 tarih veA.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4630-10180/38612 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in Bakanlığımıza yönelttiği ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği 7/4630-10İ80 sayılı yazılı soru önergesinde; 

- 17.4.1993 tarihinde vefat eden eski Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın mirası ile ilgili 
olarak veraset ve intikal vergisi beyannamesinin süresinde verilip verilmediği, 

- Verilmiş ise ne gibi işlemlerin yapıldığı, 

- Verilen beyannameye göre varislerden veraset ve intikal vergisinin alınıp alınmadığı, alın
mış ise miktarın ne olduğu, 

hususların cevaplandırılması istenilmektedir. 
Sözkonusu soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamamız aşağıda yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi vergi mahremiyeti ile ilgili 
bulunmaktadır. Söz konusu madde, 

.1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların, 

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanların, 
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3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenlerin, 
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin, 

görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 
durumlanna, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğren
dikleri sınırlan veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin 
veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamıyacaklan hükmünü ihtiva etmektedir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, serma
ye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanlan üzerin
den tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergilerinin yukarıda yazılı mükelleflerin ad ve unvanları ile 
birlikte her yıl bağlı bulunduklan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak cetvel
lerle ilan olunacağı, müleklefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa bu ilanın orada da yapılacağı hü
küm altına alınmıştır. 

Bu madde hükmü karşısında, vergi mahremiyeti kapsamı dışında kalan bilgiler, sadece Gelir 
Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamele
rinde gösterdikleri matrahlar ve bu matrahlar üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergilerinden 
ibaret olup, ancak bu bilgilerin açıklanması mümkün bulunmaktadır. 

Bunun dışında kalan diğer bilgiler ise vergi mahremiyeti kapsamında bulunduğundan, açıklan
ması mümkün bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim tarafından verilen yazılı soru önerge
sinde cevaplandırılması istenilen hususlar vergi mahremiyeti kapsamına girdiğinden açıklanması 
mümkün değildir. 

Bigi edinilmesini arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

52. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, OYLAT kampının bir döneminin iptal edilmesinin 
nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4633) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Orman Genel Müdürlüğünün Eğitim ve Dinlenme tesislerinden oları OYLAT kampının 
26 Mayıs - 5 Haziran dönemi bazı sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Bunun gerçek anlamdaki se
bebi nedir? 

- Daha önceden parasını yatırmış olanlar kampa gittiklerinde büyük bir mağduriyetle karşılaş
mışlardır. Bunun sebebi nedir? 

- Bu tesisin satılma konusu yörede yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Bu ne derece doğru
dur? Satılacaksa ne zaman satılacaktır? 

- Bu tesis yerel seçimleri kaybetmiş olan DYP İnegöl Belediye Başkan adayına mı, satılacak
tır? 
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T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 6.7.1994 
Kuru Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KM. 1.SOR./445-1838 
Konu : Yazılı soru önergesi 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.6.1994 tarih veA.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4630-3-1091/38669 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Ahmet Seven'in "Oylat kampının bir döneminin iptal edilmesinin 
nedenine ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuyla ilgili bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Osman Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in OYLAT kampının bir döneminin iptal edilmesi
nin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi hakkında Orman Bakanlığının görüşü : 

1. Başbakanlığın 2.5.1994 gün ve 1994/18 sayılı Kamu Harcamalarındaki Tasarruf Tedbirle
ri genelgesinde "Tesis kapasitesi doluluk oranının o dönem için % 30'u aşmaması halinde tesis iş
letmeye açılmayacaktır." denilmektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlü
ğümüz OYLAT Eğitim Merkezi; 26 Mayıs - 5 Haziran 1994 tarihleri arasını kapsayan 7. dönem ve 
takip eden 8,9 ve 10 uncu dönemlerde doluluk oranı % 30'dan az olduğundan açılamamıştır. 

2. Doluluk oranının % 30'unu bulmadığı anlaşıldığı zaman daha önce parasını yatırmış bu
lunan iştirakçilerimize tesisin açılamayacıgmdan bahisle talepleri halinde ünite ücretlerinin iade 
edileceği veya tesisin açılacağı bir dönemde hakları saklı kalmak üzere yararlanabilecekleri tele
fonla bildirilmiştir. 

3. Bakanlığımızca, OYLAT Eğitim Merkezinin kiraya verilmesi veya satılması konusunda 
herhangi bir çalışma söz konusu değildir. 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Sivas Demir-Çelik Fabrikası Genel Müdür 
Yardımcısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (7/4640) 

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

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru : Adalet Bakanlığı personeli olup, şimdi ise Sivas Demir Çelik Genel Müdür Yardımcı
sı olan Savaş Ceyhan ile ilgili olarak, 

1. Adı geçen kişinin İdarî Yargı Stajını tamamlamış mıdır? Staj bitimine mütakiben görev
lendirildiği kurum neresidir? 

2. Böyle bir görevlendirmede Bakanlığınızın izlediği prosedür nedir? Yani, böyle durumlar
da muaffakat verme yetkisi hangi mercinindir? 

3. Adı geçen kişinin DYP ile ilişkisi var mıdır? Varsa, ilişki boyutu nedir? 
4. SDÇ'ye Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına ilişkin Bakanlığın muaffakati var mıdır? 

Varsa, bu muaffakat ne şekilde verilmiştir? 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 788 11.7.1994 

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına 
İlgi : 20.6.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/46340-10211/38721 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak ce

vaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Soru : Adalet Bakanlığı personeli olup, şimdi ise Sivas Demir Çelik Genel Müdür Yardımcı
sı olan Savaş Ceyhan ile ilgili olarak; 

1. Adı geçen kişinin İdarî Yargı Stajını tamamlamış mıdır? Staj bitimine mutakiben görevlen
dirildiği kurum neresidir? 

2. Böyle bir görevlendirmede Bakanlığınızın izlediği prosedür nedir? Yani, böyle durumlar
da muvafakat verme yetkisi hangi mercinindir? 

3. Adı geçen kişinin DYP ile ilişkisi var mıdır? Varsa ilişki boyutu nedir? 
4. SDÇ'ye Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına ilişkin Bakanlığın muvafakati var mıdır? 

Varsa, bu muvafakat'ne şekilde verilmiştir? 
Cevap 1 : Danıştay Tetkik Hakimi (33768) Savaş Ceyhan, 15.1.1991 tarihinde Ankara İdarî 

Yargı Hâkim Adaylığına atanarak 23.1.1991 tarihinde göreve başlamış ve iki yıllık staj süresini ta
mamlaması nedeniyle 13.5.1993 tarihinde Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmıştır. 

Cevap 2 : Adı geçen, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce Danıştay Baş
kanlığına gönderilen 13.10.1993 günlü, B.02.0.PPG.0.11-315-1/15250 sayılı yazısında belirtildiği 
üzere 3056 sayılı yasanın 331 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik>36 ncı maddesi uya
rınca Başbakanlıkta görevlendirilmiş ve bu husus Danıştay Başkanlığının 15.10.1993 günlü, 2718 
sayılı yazısı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 6 ncı maddesi ile değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında : "yüksek yargı organı men
supları, hâkim ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleşmeli olarak istih
dam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle so
nuçlandırılır." hükmü yer almış olup, anılan hükme göre Başbakanlıkta görevlendirilme konusun
da ilgili hâkim ve savcının muvafakati yeterli olmakta, yasa uyarınca Bakanlığımızın muvafakat 
verip vermemek konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Cevap 3 : Adı geçenin Doğru Yol Partisi ile ilgisi konusunda Bakanlığımızın herhangi bir bil
gisi bulunmamaktadır. 

Cevap 4 : Âdı geçen yukarıda açıklandığı üzere Başbakanlıkta görevlendirilmiş olup, Sivas 
Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına atanmasında Bakanlığımızın bilgisi bulun
mamaktadır. 

54. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsöy'un, Pancar üreticilerine avanslarının ne zaman 
ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'nin yazılı cevabı (7/4642) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak cevap-
1 landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. -

H. ibrahim Ozsoy 
Afyon 
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Son ekonomik tedbirler dolayısıyla pancar ekicilerinin durumu herhalde malumunuzdur. Şe
kere yapılan zamlarla zaten ağzının tadı kaçan pancar üreticisi mazota, gübreye yapılan zamlar ve 
kuraklık nedeniyle aklını kaçırmakla karşı karşıya iken birde ödemesi geciktirilen I. Avans ve ta
ban fiyat belirsizliğini bunlara eklerseniz durumlarının takdirini size bırakıyorum. 

1. Geciken pancar üreticisi I. Avansları ne zaman ödenecektir? 

2. Sökümüne 2 ay gibi kısa bir süre kalan pancarın taban fiyatını ne zaman açıklayacaksınız? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 8.7.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHÎ.01-181 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.6.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4642/10214/38724 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, pancar üreticilerine avanslarının ne zaman ödene
ceğine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabı
mız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un yazılı sorularına cevaplarımız : . 
Cevap 1 : 1994 yılında üreticiden satın alınacak pancar bedellerinden mahsup edilmek Üzere 

1 inci Pancar Avansı ödemelerine 9.6.1994 tarihinde başlanmış 30.6.1994 tarihinde de Türkiye ge
nelinde avans ödemeleri bitirilmiştir. 

Cevap 2 : 1994 yılı pancar alım fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmek
tedir. 

55. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, kamu bankalarına ait sosyal tesislere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/4646) 

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

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : 93 yılı itibariyle kamu bankalarına ait sosyal tesislerle ilgili olarak; 
1. Bu kamu bankalarına ait Alibaba Çiftliklerinden öncelikli olarak kimler istifade etmekte

dir? 
2. Bu Alibaba Çiftliklerinden istifade eden banka bürokratlarının yaptığı harcamalar nereden 

karşılanmaktadır? Bu harcamaları karşılayan bir fon mu vardır, yoksa ceplerinden mi karşılanmak
tadır? 

3. Herbir kamu bankasına ait Alibaba çiftliklerinin yıllık olarak kâr ve zarar durumu nedir? 
4. Kâr eden Alibaba çiftlikleri hangileridir? Zarar eden Alibaba çiftlikleri hangileridir? Zarar 

eden Alibaba Çiftliklerinin zarar etme sebebi nedir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01577 8.7.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.6.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/463046-19218/38728 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği 7/4646 esas nolu yazılı 

soru önergesi incelenmiştir. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesi uyarınca sorunun kısa, gerekçesiz ve şahsî mü

talaa ileri sürülmeksizin sorulması, açık ve belli konular hakkında bilgi istemek hususlarını kapsa
ması gerekmektedir. 

Önergenin bu çerçevede incelenmesinden, Sayın Milletvekilinin kamu literatürüne, tarafımız
ca bilinmeyen "Alibaba Çiftliği" kavramını getirdiği görülmektedir. Bu kavram kullanılarak for
müle edilmiş örengenin de yukarıdaki hükme uygun olmayan unsurları taşıdığı düşünülmektedir. 

Bu nedenle, önergenin 94 Üncü maddeye uygun olarak düzenlenmesi hususuna delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

56. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, göreve geldiğinden bugüne kadar satın alı
nan kitaplara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı cevabı (7/4650) (!) 

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

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru: Kültür Bakanlığının göreve geldiğinizden bu yana aldığı marksist kökenli kitapların ya
nında, sağcı yazarların kitaplarına niçin itibar etmemiştir? Ettiğiniz varsa hangileridir? 

Bugüne kadar alınan sol görüşe, marksist görüşe mensup yazarların eserleriyle, sağcı yazarla
rın eserlerini ithiva eden bir listeyi de gönderebilir misiniz? 

, T.C. • 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 8.7.1994 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-435 
Konu r Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 20 Haziran 1994 tarih, KAN.KAR.MÜD.7/4650/10222/38719 sa

yılı yazısı. 
Göreve geldiğinden bugüne kadar satın alınan kitaplara ilişkin İstanbul Milletvekili Sayın Ha

lit Dumankaya'nın yazılı soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

(1) Ekleri hacimli olduğundan basılmamıştır, dosyasındadır. 

178-
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Öncelikle çok önemli bir noktayı açıklamak istiyorum. Kültür Bakanlığı etkinliklerinde, sağT 

cı-marksist ya da solcu vb. değerlendirmeleri ölçüt olarak görmemektedir. Bu bağlamda, kütüpha
nelerimiz niçin satınalınan kitapları önergenizde belirttiğiniz gibi; "marksist kökenli kitaplar" ya da 
"sağcı yazarların kitapları" olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Gerçekte, kullandığınız bu 
ifade bizden önceki dönemde Kültür Bakanlığının etkinliklerine baz oluşturan, bireyleri, sanat ve 
kültür adamlarını düşüncelerine göre ayıran antidemokratik bir düşüncenin dışavurumudur. 

1992 yılından bu yana Kültür Bakanlığı kütüphanelere satınalınacak kitapları yazar bazında 
değil, konu bazında belirlemektedir. 

Bu çerçevede; 1992 yılından bu yana bütün fikir ürünlerine hiçbir sınırlama getirilmeksizin 
kütüphanelerimizde yer alabilmesi hedefine çeşitli yayınevlerinden ve yazarlardan kitap alınması 
sureti ile ulaşılmıştır. 1992 ve 1993 yılında alınan kitap ve yayınevleri listeleri ilişikte sunulmuş
tur. 

Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren ve sayıları 1250'ye yaklaşan halk kütüphaneleri; 
cins, yaş, eğitim, kültür ve politik görüş farkı gözetmeksizin kültür ürünleri ve bilgiyi insanlığın 
hizmetine ücretsiz sunan toplumla bütünleşip sağlıklı kamuoyu oluşmasına olanak sağlayan, toplu
mun sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleştirilmesini etkileyen demokratik ku
ruluşlardır. 

Bu hizmet politikası temel alınarak, bir kütüphanenin ana unsurlarından biri olan koleksiyo
nun dengeli bir bütün halinde oluşturulması zorunluluğu tüm yayıncılarla ve yazarlarla sağlıklı bir 
iletişimi kaçınılmaz kılmaktadır. 

Kütüphanelerimizde ilk kez 1992'den bu yana demokratik bir ortam bulmak mümkün olmuş
tur. Artık yasak kitap, yasak süreli yayın yoktur. 

Halk kütüphanelerinin türüne, kullanıcı kesiminin niteliği ve özellikleri gözönüne alınarak ge
reksinimi karşılayacak mevcut koleksiyonun bina, personel ve bütçenin durumu gözönüne alınarak 
yapılan çalışmalar sonucu 150 büyük kütüphaneye 5 çeşit her tür görüşü içeren günlük gazeteye, 
Resmî Gazete ile birlikte 85 çeşit süreli yayına abone olunmuş ve bu sayı 1994 yılında 127'ye ulaş
mıştır. 

Ayrıca, koleksiyon salt kitap, gazete, dergi yanında okul öncesi çağ çocukları ve çocuk bölüm
lerine işlerlik kazandırılabilmesi açısından oyuncaklarla zeka geliştirici oyunlarla, örneğin satranç 
takımları vb. ile donatılmaktadır. 

57, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, cezaevlerinde hücre sisteminden koğuş sis
temine dönülmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı 
(7/4651) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru : Bayrampaşa Cezaevinde 5 mahkûmun öldürülmesine zemin hazırlanmasında en büyük 
hatanın hücre sisteminden, koğuş sistemine geçilmesi gösterilmektedir. Yani öldürülen 5 mahkû
mun suç niteliğine göre bu tür suç işleyenlerin hücre sistemine göre kontrol altına alındığında ve 
öldürülme risklerinin azaltıldığı, ancak koğuş sistemine dönmekle bu riskin ortadan kaldırıldığının 
ortaya çıktığı görülmektedir. 

Kapatılan Eskişehir Cezaevinin Avrupa standartlarında bir cezaevi olması itibariyle bu yönde
ki aksaklıklara yeterince cevap verebildiği edinilen iddialar arasındadır. Bu nedenle; 
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1. Niçin hücre sisteminden, koğuş sistemine dönülmüştür? 

2. Sapıklık tarzında suç işleyenlerin hücreden çıkartılıp, koğuşta gözetim altında tutulduğu 
sizcede doğru mudur? Doğruysa, bu yöndeki geçerli gerekçeniz nedir? 

3. Diğer bir iddia ise, Bayramdan önce de Bayrampaşa cezaevinde 2 mahkûmun öldürüldüğü 
ve bayram sonrası öldürülen 5 mahkûmla aynı nitelikleri taşıdığı yönündedir. Bu doğru mudur? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 13.7.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: Ks/11V:R D: 027658 Yazılı-Soru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.6.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4651/10223/38720 sayılı yazıları; 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından verilen ve ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın Halit Dumankaya 
• . İstanbul Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz tarihsiz soru 
önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Soru : Bayrampaşa Cezaevinde 5 mahkûmun öldürülmesine zemin hazırlanmasında en büyük 
hatanın hücre sisteminden, koğuş sistemine geçilmesi gösterilmektedir. Yani öldürülen 5 mahkû
mun suç niteliğine göre bu tür suç işleyenlerin hücre sistemine göre kontrol altına alındığı ve öldü
rülme risklerinin azaltıldığı, ancak koğuş sistemine dönmekle bu riskin ortadan kaldırıldığının or
taya çıktığı görülmektedir. 

Kapatılan Eskişehir Cezaevinin Avrupa standartlarında bir cezaevi olması itibariyle bu yönde
ki aksaklıklara yeterince cevap verebildiği edinilen iddialar arasındadır. 

Bu nedenle; 
1. Niçin hücre sisteminden, koğuş sistemine dönüşülmüştür? 
Cevap 1 : Türk İnfaz Mevzuatı açısından, "Hücre Sistemi" diye bir sistem yoktur. Olmayan 

bir sistemin de, Bakanlığımız döneminde değiştirilmesi sözkonusu değildir. Böyle bir iddianın da, 
insafla bağdaşan yönü yoktur. 

Mevcut sistemde tutuklu ve hükümlülerin hücrelere konulabilmesi belirli şartlara bağlıdır. Bu
na göre, tutuklu ve hükümlüler; cezaevlerinin disiplinini bozucu hareketlerden dolayı, cezaevi di
siplin kurallarınca verilecek ceza üzerine ve en fazla 15 gün olmak üzere hücreye konulabilirler. 
Ayrıca sadece hükümlüler; TCK'nun 70, 73 ve 82. maddeleri uyarınca (Birden çok müebbet ağır 
hapse mahkûmiyet veya bir tanesi müebbet ağır hapis cezası diğerleri de hapis cezası olmak şartıy
la) ancak mahkeme kararı ile hücreye konulabilirler. 

Açıkça görüleceği üzere; tutuklu ve hükümlüler cezavelerine alındıktan sonra ancak disiplin 
cezaları aldıklarında ya da birden fazla şahsî hürriyeti bağlayıcı (hapis) cezalarına mahkûmiyetleri 
halinde, bu mahkûmiyetlerden en az birinin müebbet ağır hapis cezası olması halinde, mahkeme 
kararıyla hücreye konulabilmektedir. 
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Öte yandan, herhangi bir tutuklu ve hükümlünün ancak kendi müracaatı ya da cezaevi idare
sine ulaşan istihbarat bilgilerine göre can güvenliğine yönelebilecek bir tehlike söz konusu oldu
ğunda, bulunduğu koğuştan alınarak can güvenliğinin sağlanabileceği başka bir koğuşa alınırlar. 

Yazılı soru önergenizde yer alan "İstanbul Bayrampaşa Kapalı Cezaevinde 5 tutuklunun baş
ka tutuklular tarafından öldürülmesi" olayında, yukarıda açıklanan bilgiler ışığında; 

a) Cezaevlerimizde daha önce hücre sistemi uygulanmakta olup ta, bu sistem Bakanlığımız 
döneminde değiştirilmiş değildir. Daha önce hangi sistem uygulanıyor ise, şimdi de aynı sistem uy
gulanmaktadır. 

b) Öldürülen 5 tutukludan herhangibiri olaydan önce hücreye konulmalarını gerektiren bir di
siplin suçu işlememişlerdir. Aynı şekilde, 5 tutukluyu öldürdükleri, iddia olunan diğer tutukluların
da olaydan önce işlemiş oldukları herhangi bir disiplin suçları bulunmamaktadır. 

c) Olayda öldürülenler ve öldürenler tutuklu olduklarından, haklarında TCK'nun 70,73 ve 82. 
maddelerinin uygulanması bakımından bir mahkeme karan doğal olarak yoktur. 

d) Öldürülen tutuklulardan herhangibirinin cezaevi idaresine "can güvenliğinin tehlikede ol
duğunu gösteren" bir müracaatı olmadığı gibi, bulunduklan koğuşlardan alınmasını gerektirir bir 
istihbarat bilgisi.de ulaşmamıştır. 

Tüm bunların yanında; Bayrampaşa Cezaevinde 5 tutuklunun öldürülmesi olayıyla, Eskişehir 
Özel Tip Cezaevinin kapatılması arasında hiçbir ilgi ve bağ yoktur. Eskişehir Özel Tip Cezaevi 
hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan, bu cezaevini "Avrupa Standartlarında" görmek ve gös
termek yanılgıların en büyüğünü oluşturmaktadır. 

Yüce Meclis'te çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere; Eskişehir Özel.Tip Cezaevi, üç-dört 
kişilik odalar halinde Bayındırlık Bakanlığınca 1987 yılında inşa edilerek hizmete girmiştir. 

Ancak hangi gerekçeye dayanildığı bilinmeyen nedenlerle plansız, projesiz olarak 1989-1990 
yıllarında Eskişehir Özel Tip Cezaevinde görevli, eli yatkın bir gardiyan tarafından çizilen krokiye 
göre tadilat yaptırılan bu cezaevi her biri tek kişilik olan 206 kişilik bir hücre tipi cezaevine dönüş
türülmüştür. Birçok eleştiriye neden olduğundan bu tadilatı gerçekleştiren düşünce sahipleri olan 
dönemin iktidarınca bu cezaevine 1 yıl boyunca hiçbir terör nitelikli hükümlü ve tutuklu konma
mıştır. Çeşitli cezaevlerinden herhangi bir organize yapılmadan ve haklarında hâkim tarafından ve
rilmiş herhangi bir hücre hapsi bulunmayan ve 21 Ekim 1991 seçimlerinden hemen sonra ülke ve 
dünya kamuoyunu ayağa kaldıran ve tepkilere neden olan biçimde hücre tipi bu cezaevine toplam 
206 hükümlü ve tutuklu konulmuştur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi; bir kimsenin hücreye konulabilmesi için her şeyden evvel, 
TCK'nun 70,73 ve 82 nci maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olması gere
kir. Müebbet ağır hapse mahkûm olan suçlu ikinci kez hapis cezası alır ya da müebbet ağır hapse 
mahkûm olursa 10 günden 3 yıla kadar geceli gündüzlü bir hücrede, Hâkim kararıyla tecrit edilmek 
suretiyle bu ceza infaz edilir. 

Kapatılan Eskişehir Özel Tip Cezaevinde 53'ü tutuklu ve 153'ü de hükümlü olmak üzere 206 
kişi bulunuyordu. Suçluluğu henüz kesinleşmemiş bu 53 tutuklu ile 153 hükümlünün hâkim kara
rı olmadan hücrede cezalarının çektirilmesi, bilinmeyen süreler hücreye konulması Türk Ceza 
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Kanununun 72-83 üncü maddelerine aykırıdır. Eskişehir özel tip cezaevinin tadilatlı şeklinin Ba
kanlar Kurulu kararınca iki yıl önce kapatılması herşeyden önce bir "siyasi irade" tasarrufudur. De
mokratik rejimlerde "siyasi irade"ye saygı gösterilmelidir. 

Öte yandan Eskişehir Cezaevinin kamuoyunda yaratılmak istenilenin aksine güvenlik açısın
dan yeterli düzeyde bulunmadığı, hücrelerde tutulmalanna rağmen hükümlü ve tutukluların birbir
leriyle örgütsel ilişkilerini sürdürdükleri belirlenmiştir. 

Bu nedenle; Eskişehir Özel Tip Cezaevinde çeşitli dallarda uzman olan 17 bilirkişinin yaptık
ları inceleme sonucu; 

- Tek kişilik hale getirilen hücrelerin havalandırmasının yeterli olmadığını; 

- Dar bir mekân içerisine konulan tuvalet, lavabo ve duşların sıkıntı yarattığını boş alanın 2, 
18 m2 olduğunu, 

- Tadilatla 2 nci kattaki 4'er yataklı 30 odanın havalandırmanın gözetleme alanına dönüştü
rüldüğünü, 

- Oda kapılarının muhkem olmadığını, bir kişinin ray üzerindeki kapıyı kaldırarak kolaylıkla 
odadan çıkabileceğini, 

- Yemeklerin oda kapılarının alt kısmındaki delikten verildiğini, 

- Tuvaletlerde örtü/engel bulunmadığı için kapıdaki gözetleme deliğinden bakan kimsenin tu
valet ihtiyacını gidermekte olan hükümlüyü bu haliyle göreceğini, 

- Yangın, deprem gibi felaket durumlarında hem hükümlü ve tutuklunun hem de personelin 
kurtulmalarının hemen hemen imkânsız olduğunu, 

- Cezaevinin fizikî yapısının yeterli muhkemlikte bulunmadığını, 

- Anti-terör yasasına göre hükümlülerin haberleşme irtibatlarının engellenmediğini, 

- Kabul alanında ve ziyaret bölümlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamış görüş oda
sı duvarlarının ise kontraplaktan yapılmış olduğunu, 

- Fizikî noksanlıklar nedeniyle hükümlü ve tutukluların bu cezaevinde barındırılmalarına uy
gun olmadığı, 

- Cezaevinin bu haliyle Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Tip ve Standartlarına hüküm
lü ve tutukluların tredmanı hakkındaki standart minimum kurallarına uygun bulunmadığını; 

Belirtmişlerdir. 

Tüm bu saptamalardan sonra; ceza infaz kurumlarının, yılların ihmaliyle birikmiş sorunlarını 
salt Eskişehir Özel Tip Cezaeviyle çözüme kavuşturmak iddiasının, konu hakkında ne kadar yüzey
sel bilgilere sahip olunduğunun açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Soru 2 : Sapıklık tarzında suç işleyenlerin hücreden çıkartılıp, koğuşta gözetim altında tutul
duğu sizce de doğru mudur? Doğruysa, bu yöndeki geçerli gerekçeniz nedir? 

Cevap 2 : Türk İnfaz Mevzuatında, "sapıklık tarzında suç işleyenler, cezaevlerinde hücreye ko
nulurlar..." diye bir hüküm yoktur. Önceden de belirtildiği üzere; tutuklama nedeni ne olursa olsun, 
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bir tutuklunun hücreye konulabilmesi için hakkında mutlaka disiplin cezası verilmiş olması gerekli
dir. Hükümlülerin hücreye konulması için de, TCK'nun 70., 73 ve 82 nci maddelerindeki şartların 
oluşması lazımdır. İstanbul Özel Tip Cezaevinde meydana gelen olayda, öldürülen tutuklular için 
belirtilen şartların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla bu kişiler önce hücreye konulup (herhan
gi bir basiretsizliğin sonucu olarak) daha sonra buradan çıkarılıp koğuşlara alınmış değildir. Olayın 
doğrusu şu şekildedir; nüfusu on milyonu aşan İstanbul ilimizde bulunan dört cezaevimiz de (İstan
bul Kapalı, İstanbul Özel Tip Metris ve Üsküdar) kapasitelerinin üzerinde tutuklu ve hükümlü barın
dırmaktadırlar. Öldürme olayının meydana geldiği İstanbul Özel Tip Cezaevinin kapasitesi 500 kişi 
olmasına rağmen bu cezaevimizde 750 tutuklu bulunmaktadır. Kapasite fazlalığı nedeniyle 
müşahade hücreleri olarak kullanılan M blok da koğuş olarak tahsis edilmiştir. Blok tutuklu mev
cudu 101 kişidir. Olay bu blokta cereyan etmiştir. Ölenler ile öldürülenler aynı blokta kalmaktadır
lar. Bu blokta diğer bloklar gibi koğuş olarak kullanıldığından tutuklular; havalandırma avlusunu, 
yemekhaneyi, duş ve tuvaletleri 24 saat ortak olarak kullanmaktadırlar. 

Sonuç olarak; İstanbul Özel Tip Cezaevi M Blokta kalan bir kısım tutuklu, kendilerince 
yarattıkları bazı gerekçelerle (!) koğuş arkadaşlarından 5 tutukluyu hunharca öldürmüşlerdir. Olay, 
yargıya intikal etmiş ve gerçek nedenler ancak yapılacak yargılama sonucu ortaya çıkacaktır. Olay 
nedeniyle Bakanlığımıza yüklenebilecek bir kusur bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumlarımızın 
kalabalık koğuş esasına dayanması, Bakanlığımız döneminde ortaya çıkmış değildir. Ceza infaz 
kurumlarımızda zaman zaman ortaya çıkan benzer üzücü olayların kökten çözümü için; "Türk 
Cezaevi Modeli" adını verdiğimiz, tek kişilik oda esasına dayanan firar ve güvenlik açısından her 
türlü önlemin alındığı modern cezaevlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Bakanlığımız bu konuda her türlü çabayı ve özveriyi göstermektedir. 

Soru 3 : Diğer bir iddia ise, bayramdan öncede Bayrampaşa Cezaevinde 2 mahkûmun 
öldürüldüğü ve bayram sonrası öldürülen 5 mahkûmla aynı nitelikleri taşıdığı yönündedir. Bu 
doğru mudur? 

Cevap 3 : Bahse konu olay; 16.5.1994 tarihinde İstanbul Kapalı Cezaevinde meydana gelmiş 
ve İrfan Şahade isimli tutuklu, aynı koğuşta kalan bir kısım diğer tutuklu tarafından öldürülmüştür. 
Bu olay da yargıya intikal etmiştir. Gerçek neden, yapılacak yargılama sonucu ortaya çıkacaktır. 
Ancak; bu olayla, beş tutuklunun öldürülmesi olayı aynı cezaevinde gerçekleşmemiştir. Her iki 
olay ayrı cezaevi müdürlüklerine bağlı ayrı cezaevlerinde meydana gelmiştir. Benzer olayların 
önüne geçilebilmesi için, tüm teşkilat Bakanlığımızca çıkarılan bir genelge ile uyarılmış, gerekli 
önlemlerin zamanında alınması istenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 

Adalet Bakanı 
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58. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Ankara Milletvekili Salman Kaya'mn dövülme
si olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4653) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yeralan sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarım
la arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

1 Mayış'ta Ankara Milletvekili Salman Kaya, sivil güvenlik görevlileri tarafından muhtemelen 
önceden planlanmış olan bir saldırıya uğramış ve insafsızca dövülerek ağır biçimde yaralanmıştı. 

Yasaları hiçe sayarak, dokunulmazlığı TBMM'ce kaldırılmadan sorgulanması bile olanaksız 
olan bir milletvekilinin emniyet görevlilerince saldırıya uğraması son derece vahim bir olaydır. 
Olay hakkında açılan soruşturma sonucuna ilişkin olarak üç görevlinin suçlu bulunduğunu, emni
yet müdürünün ise olayda bir suçu olmadığının anlaşıldığını ve bu nedenle göreve iade edildiğini 
kamuoyuna açıkladınız. Yaptığınız bu açıklama kamuoyunu tatmin edecek bir kapsamda değildir. 

Bu nedenle; 
1. TV'lerde açıkça görüldüğü gibi Salman Kaya'ya on kadar görevli aynı anda bazıları "el

lerindeki telsizlerle" olmak üzere vurmuşlardır. Oysa siz açıklamanızda üç kişiden söz etmektesi
niz. Niçin olaya katılan tüm görevlilerin isimleri açıklanmıyor ve tümü hakkında soruşturma açıl
mıyor? 

2. Yoksa Emniyet Müdürlüğü fotoğraflarda ve televizyon filmlerinde açıkça görülen saldır
ganları teşhis edecek birikime ve olanağa sahip değil midir? 

3. Ankara Emniyet Müdürü yönetimindeki bazı güvenlik görevlileri kısa süre içerisinde üç 
kez; gençleri, memurları,TV ve gazete çalışanlarını, son olarak da milletvekili Salman Kaya'yı ya
saları ve yetkilerini aşarak insafsızca dövmüşlerdir. Ankara Emniyet Müdürü memurların coplan
ması sırasında bizzat olay yerinde bulunmuş ve olayları yatıştıracak yerde sertleştirmiştir. Bu tutu
mu bir tarafa, kendisi tüm olanlardan idarî olarak sorumludur. Çünkü emrindeki güvenlik güçleri-, 
nin anayasal haklarını kullanan yurttaşlara "şevkatle" davranmalarını sağlayamamıştır. Bu tutumu 
ile hükümete ve Türkiye'nin dünyadaki imajına büyük zarar vermektedir. 

Kendisi ile ilgili kararı gözden geçirmeyi ve başkent Ankara'da insan hakları ve yasalara say
gılı bir anlayışa hakim kılacak başka bir emniyet müdürü atamayı düşünüyor musunuz? 

4. Salman Kaya'nın dövülmesini size "göstericilerin attığı taşlarla yaralandığı" şeklinde açık
layan güvenlik görevlisi ve görevlileri kimlerdir? Haklarında ne gibi işlem yapılmıştır? 

5. Güvenlik görevlilerinin önemli bir bölümünün toplumsal olaylara ideolojik olarak yaklaş
tığı, göstericilerin siyasî kimliklerine göre farklı uygulamalar sergiledikleri son olaylarda bir kez 
daha görülmüştür. Emniyet görevlilerinin bu çifte standartlı tutumu siyasî sorumlu olarak sizi ra
hatsız etmiyor mu? Ediyorsa bu durumu hangi yeni tedbirlerle düzeltmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.0-83542 13.71994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.6.1994 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4653-10225/38746 sayılı yazısı 
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İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1 Mayıs 1994 tarihinde Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın dövülmesi olayı ile ilgili olarak 
derhal gerekli soruşturma başlatılmış ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen üç emniyet mensubu ad
lî mercilere sevk edilmiştir. 

Bu üzücü olayın önergede ileri sürüldüğü gibi önceden planlanması sözkonusu olamaz. Gü
venlik kuvvetlerinin toplumsal olaylara ideolojik olarak yaklaştıkları ve göstericilere karşı çifte 
standart uyguladıkları gibi iddialar tamamen asılsızdır. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

59. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'in, Ankara Mamak çöplüğüne ilişkin sorusu ve 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın yazılı cevabı (7/4656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerini
ze arz ederim. 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Sorular: 
1. Ankara Mamak İlçesi sınırları içinde bulunan ve Ankara için büyük tehlike arzeden Anka

ra çöplüğünü acilen kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
2. Ankara Mamak çöplüğü çevre ve insan sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturmakta

dır. Acil çözüm bulunmadığı takdirde can kaybına sebep olabilir. Bu ikaza rağmen ileride meyda
na gelecek faciadan siz ve hükümetinizin sorumlu olacağını biliyor musunuz? 

3. Bugüne kadar aldığınız tedbir var mı? Yoksa neden almadınız? 
4. İleride meydana gelecek faciadan zarar görecek vatandaşların zarar ve ziyanını kim karşı

layacak? 
5. Acilen almayı düşündüğünüz çözüm var mı? Varsa, nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? 
6. Acil olarak adıgeçen çöplüğe, çöp dökümünü durdurmayı düşünüyor musunuz? 
7. Daha önce meydana gelen İstanbul Ümraniye çöplüğü faciası yaşanmışken ve bütün göz

ler Mamak ve diğer yerleşim yerlerine çevrilmişken bugüne kadar neden yeterli önlemler alınma- . 
mistir? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini Önleme ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü 8.7.1994 

Sayı : B.19.0.ÇKÖ.0.08.00.01/1150-4060 
Konu : Ankara Mamak Çöplüğüne ilişkin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanlığının 20 Haziran 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4656/10234/38778 sayılı 
yazısı 
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ilgi yazı ile Bakanlığımıza yöneltilen Ankara Milletvekili Sn. Mehmet Sağdıç'a ait yazılı so
ru önergesine ilişkin cevaplar Ek'te sunulmaktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
Soru 1 : Ankara Mamak İlçesi sınırları içinde bulunan ve Ankara için büyük tehlike arzeden 

Ankara çöplüğünü acilen kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1 : Bilindiği gibi 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 
6/A Maddesi (j) Bendine göre; çöplerin ve sanayi atıklarının toplama yerlerini belirtmek, değerlen
dirmek ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek Büyükşehir 
Belediyelerinin, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine göre de tüm diğer belediyele
rin sorumluluğuna verilmiştir. 

Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin görevlere ilişkin 2 nci maddesi gereğince atık, artık ve yakıtların çevreye zarar vermeyecek 
şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, atık yönetim politikalarını belirlemek gibi 
genelde ilke ve stratejileri tespit görevleri bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi uygulayıcı 
belediyelerdir. 

Ayrıca 1980 yılından beri kullanılmakta olan Mamak çöplük sahasında yaklaşık 3 milyon m3 

çöp depolandığı tahmin edilmektedir. Büyük miktarda çöp depolanmış olan bu sahanın kaldırılma
sı toksikolojik, ekonomik ve teknik sebeplerden dolayı mümkün değildir. Düzensiz depolamanın 
yapıldığı Mamak çöplük sahasının insan ve çevreye verdiği zararların önlenmesi için rehabilite 
edilmesi gerekmektedir. Bunun için de depo gazı ve sızıntı suyu drenaj sistemlerini yaparak saha
nın yeşil alana dönüştürülmesi gerekir. Bu amaçla "Mamak Çöplüğü Rehabilite ve Uygulama Pro
jesi" Bakanlığımız tarafından yaptırılmış ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla 15.9.1993 tarihli ya
zı Ek'inde Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. 

Soru 2 : Ankara Mamak çöplüğü çevre ve insan sağlığı açısından büyük bir tehlike oluştur
maktadır. Acil çözüm bulunmadığı takdirde can kaybına sebep olabilir. Bu ikaza rağmen ileride 
meydana gelecek faciadan söz ve hükümetinizin sorumlu olacağını biliyor musunuz? 

Soru 3 : Bugüne kadar aldığınız tebdir var mı? Yoksa neden almadınız? 
Cevap 2-3 : Yukarıda belirtildiği gibi yürürlükte bulunan Belediye mevzuatı, atıkların toplan

ması, taşınması ve depolanması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi görevlerini belediyelere 
vermiştir. 

1991 yılında kurulan Bakanlığımız, aynı yıl 14.3.1991 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile, düzenli depo alanlarının yer seçimi, inşa
atı ve işletmesi ile ilgili teknik ve idarî esasları belirlemiş bulunmaktadır. 

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanarak bütün belediyelere, 11.8.1992, 
3.5.1993 ve 17.5.1993 tarihli Genelgeler ile "ülke genelinde gelişigüzel çöp depolanması yapıldı
ğını, bu durumun insan ve çevre sağlığı için potansiyel tehlike oluşturulduğunun bilinci ile yerel 
yönetimlerin mevcut atık depolarının ıslahı ile depo alanları için de gereken hazırlıklarını yapma
ları gerektiği" bildirilmiştir. 

Ayrıca Bakanlığımızca hazırlanan ve ilgili genelgeler ekinde tüm Valiliklere ve Belediye Baş
kanlıklarına gönderilen "Katı Atık Depo Sahalarının Yönetimi ile İlgili Yönerge" ile deponi saha
larının yer seçimi, işletilmesi ve eski çöp sahalarının rehabilitasyonu konularına açıklık getirilmiş
tir. 
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Söz konusu yönetmelik, Geçici Madde 1 'de "Belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kurum 
veya kuruluşlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tesislerinin mevcut du
rumlarını Madde 31,32,41 ve 42'de verilen usule uygun olarak ilgili mercilere başvurmak zorun
dadırlar" hükmü bulunmaktadır. Buna rağmen çok az sayıda belediye tarafından bu yönde Bakan-
lığımıza'başvuru yapılmıştır. 

Bakanlığımız tarafından, potansiyel tehlike oluşturan eski çöplük sahalarının rehabilitasyonu
na örnek teşkil etmek amacıyla "Mamak Çöplüğü Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi" Çevre 
Kirliliği Önleme Fonundan 750 milyon TL. karşılığında yaptırılmıştır. Söz konusu proje uygula
maya geçirilmek üzere 15.9.1993 tarihli yazımız ekinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunul
muştur. 

Ayrıca sahadaki gazın enerjiye dönüştürülerek değerlendirilmesi ve sahanın rehabilitasyonu 
amacıyla Povver Management Coorperation isimli bir firma Bakanlığımıza başvurmuştur. Bakanlı
ğımız Büyükşehir Belediyesi ile gereken koordinasyonu sağlamıştır. 

Soru 4 : İleride meydana gelecek faciadan zarar görecek vatandaşların zarar ve ziyanını kim 
karşılayacak? 

Cevap 5 : Yukarıda da belirtildiği gibi 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanunun 6/A Maddesi (j) Bendine göre; çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yerlerini be
lirtmek, değerlendirmek ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettir
mek Büyükşehir Belediyelerinin, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine göre de tüm 
diğer belediyelerin görevleri arasındadır. 

Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin görevlere ilişkin 2 nci maddesi gereğince atık, artık ve yakıtların çevreye zarar vermeyecek 
şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, atık yönetim politikalarını belirlemek gibi 
genelde ilke ve stratejileri tespit görevleri bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi uygulayıcı 
belediyelerdir. 

Soru 5 : Acilen almayı düşündüğünüz çözüm var mı? Varsa, nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? 

Cevap 5 : Mamak çöplük sahasının çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı tehlikelerin gide
rilmesi için Sincan Çadırtepe'deki yeni düzenli depo sahası çalışmaları hızlandırılarak çöp depola
maya hazır hale getirilmesi ve buna müteakip Mamak çöplüğünün rehabilite edilmesi gerekmekte
dir. Mamak çöplüğünün rehabilite edilmesi gerekmektedir. Mamak çöplüğünün rehabilite işlemle
rine başlanabilmesi için Sincan-Çadırtepe sahasındaki çalışmaların hızlandırılması gerektiği Bü
yükşehir Belediyesine bildirilmiştir. 

Soru 6 : Acil olarak çöp dökümünü durdurmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 6 : Yerinde yapılan teknik incelemelerde Ankara-Mamak çöplüğünün oluşturduğu 
problemlerin insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaştığı tespit edilmiş ve düzensiz 
depolama yapılan saha da çöp dökümünün durdurularak rehabilite edilmesi gerektiği Büyükşehir 
Belediyesine 14.5.1992 ve 9.6.1994 tarihli yazılarımızda bildirilmiştir. 

Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, Mamak çöplüğü probleminin halledilmesi için yapılacak 
en önemli ve acil tedbir; "Sincan-Çadırtepe sahasında yapımı devam eden yeni düzenli depolama 
sahası çalışmalarının hızlandırılarak bitirilmesidir." 

Soru 7 : Daha önce meydana gelen İstanbul Ümraniye çöplüğü faciası yaşanmışken ve bütün 
gözler Mamak ve diğer yerleşim yerlerine çevrilmişken bugüne kadar neden yeterli önlemler alın
mamıştır? 
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Cevap 7 : Cevap 2-3'de de belirtildiği üzere, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine dayanarak bütün belediyelere, 11.8.1992, 3.5.1993 ve 17.5.1993 tarihli Genelgeler ile 
ile "ülke genelinde gelişigüzel çöp depolanması yapıldığını, bu durumun insan ve çevre sağlığı için 
potansiyel tehlike oluşturduğunun bilinci ile yerel yönetimlerin mevcut atık depolarının ıslahı ve 
yeni depo alanları için de gereken hazırlıklarını yapmaları gerektiği" bildirilmiştir. 

Bakanlığımız uygulayıcı ve yatırımcı bir kuruluş olmayıp, Çevre Kanunu ile belirlenen konu
larda kural koyucu, politika belirleyici ve koordinasyon sağlayıcı bir kuruluştur. Dolayısı ile uygu
layıcı olan belediyeler bu konuda birçok kereler uyarılmış olup, bu konudaki görevleri hatırlatıl
mıştır. 

Halen Mamak çöplük sahası yakınında yerleşim birimi yoktur. Ayrıca çöplük sahası yakının
da uygulama imar planı çalışmaları sürdürülen "Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Projesi (DO-
ĞUKENT) kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; mevcut çöp ıslah alanına minimum 300 
metre mesafe içinde tanımlanan birinci bölgenin kesinlikle yapılaşmaya açılmayacak "Mutlak Ko
ruma Bölgesi" olarak, onun dışında kalan ikinci bölgenin (300-550 metre) ise, imar uygulamaları
na Bakanlığımızın izni alınmak kaydı ile başlanabilecek "Koşullu Koruma Bölgesi" olarak belir
lenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile görüş birliğine varılmıştır. 

Ayrıca Türkiye'deki potansiyel tehlike oluşturan eski çöplük sahalarının rehabilitasyonuna ör
nek teşkil etmek amacıyla, Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Ankara-Mamak ve Îstanbul-Yaka-
cık çöplüklerinin Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projeleri Bakanlığımız tarafından yaptırılmış ve il
gili Belediyelere gönderilmiştir. İstanbul-Halkalı çöplüğü Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi Fi
nal Raporu çalışmaları ise sonuçlanmak üzeredir. Söz konusu proje tamamlandığında İstanbul Bü
yükşehir Belediyesine sunulacaktır. 

60.— Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, Ankara ve İstanbul'da bazı iş adamlarının öldü
rülmesi ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Esat Canan 
Hakkâri 

Son aylarda özellikle Ankara ve İstanbul'da kamuoyunun yakından tanıdığı Hakkâri kökenli 
kurt bürokratlaydın ve işadamlarının bir bir öldürülerek yol kenarlarına atılmaları, artık büyük 
kentlerimizde de Kürt vatandaşlarımız için can güvenliğinin kalmadığını göstermektedir. 

Kamuoyunun yakından bildiği üzere daha önce Ankara Altındağ Nüfus Müdürü, yakınım Me-
cit Baskın evinin önünden alınarak götürülmüş, cesedi ise Gölbaşı-Haymana yolunda bulunmuştur. 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan da yine dairesinin önünden 
alınmış, cesedi Kırıkkale yakınlarında yol kenarında bulunmuştur. Son olarak İstanbul'da Kürt işa
damları Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım, Çınar Otelinin önünde, polis olduğunu söy
leyen 8 kişi tarafından alınmış, cesetleri Bolu İli Yığılca İlçesine bağlı Melen nehri kıyısında bu
lunmuştur. Otelin önünde; otelin kuruma görevlisi ve kahyasının görgüye dayalı beyanlarına göre, 
sözkonusu kişilerin polis oldukları, kapıdan çıkan Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ı 
duvara dayayarak üst araması yaptıkları ve soruşturma için gözaltına alınacaklarını söylediklerini 
belirtmişlerdir. 
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Birbirini takip eden bu cinayetlerin tümünün işleniş biçiminin aynı olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle bu cinayetlerin planlı ve sistemli bir şekilde devlet içindeki bazı unsurlar tarafından ger
çekleştirilmiş olduğu izlenimi kamuoyunda giderek artmaktadır. Özellikle İstanbul'da gerçekleşti
rilen bu cinayetin üzerinde çok hassas olduğumuz ülke bütünlüğü ve iç bansın sağlanması açısın
dan vahim bir durum yarattığı açıktır. 

Çağdaş hukuk devletinin temel görevi tüm yurttaşların mal ve can güvenliğini sağlamaktır. 
Devletin güvenlik güçlerinin görevi de meydana gelen bu vahim olaylara ilişkin senaryolar üret
mek, basına yanlış bilgiler vererek kamuoyunu ters biçimde etkilemek değil, bu cinayetleri aydın
latmaktır. Bu cinayetleri işleyenler ortaya çıkartılamadığı sürece Devlet zan altında kalmaya devam 
edecektir. Cinayetlerin sayısı arttıkça da bu yöndeki kuşkular haklı olarak artacaktır. Bu nedenle; 

1. Bu kuşkuların kaldırılması için Bakanlığınızca ne gibi çalışma yapılmaktadır? 
2. Bu cinayetlerle ilgili hangi gelişme olmuş? Hangi bulgular elde edilmiştir? 
3. Birbirlerine çok benzeyen bu seri cinayetlerin durdurulması için ne gibi önlemler alınmak

tadır? 
4. Cinayetlerin; Emniyet bölgesinde oturan insanlar alınarak jandarma bölgesinde gerçekleş-

Otirilmesi, böylece soruşturmaların jandarma tarafından yapılmasının istenmesi sizce nasıl değer
lendirilmektedir? Jandarma soruşturmaları sizce yeterli midir? 

5. Kamuoyunda ve görgü tanıklarının beyanlarından sözkonusu 8 kişinin polis oldukları iz
lenimi vardır. Bu kişiler Emniyet görevlisi değilse, sabaha karşı, İstanbul'un göbeğinde, 3 araba 
ile beş yıldızlı Çınar Otelinin ve birçok görgü tanığının önünde; birbuçuk saat ellerinde silah ve tel
sizlerle nasıl beklemiş ve nasıl otelden çıkan insanların üstünü arayıp sonra da arabalarına 
bindirerek İstanbul'un 200 km uzağına rahat bir şekilde götürebilmişlerdir? 

6. Görgü tanıkları ve öldürülenlerin yakınları dahil olmak üzere cinayetin işlendiği 3 Hazi-
ran'dan bu yana geçen bir haftaya rağmen tek kişinin ifadesine başvurulmamış olması, bu konuda 
en basit deyimi ile ihmali veya kasıtı akla getirmektedir. Eğer olayda ihmal veya kasıt yok ise, bu 
durum Bakanlığınızca geliştirilen yeni bir soruşturma yöntemi midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.O.12.01.01 -183544 13.7.1994 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 20.6.1992 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4669-10266/38875 sayılı yazısı 
Hakkâri Milletvekili Esat Canan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı

lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
3.10.1993 tarihinde Ankara İli Gölbaşı İlçesi jandarma bölgesinde öldürülen Mecit Baskın ve 

10.5.1994 tarihinde Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi jandarma bölgesinde öldürülmüş olarak bulunan 
Namık Erdoğan ile ilgili tahkikatlar çok yönlü olarak sürdürülmektedir. 

3.6.1994 günü saat 04.30 sıralarında İstanbul İli Bakırköy İlçesinde bulunan bir gazinodan 
kimliği meçhul 7-8 kişi tarafından silah tehdidi ile kaçırıldıktan sonra aynı gün saat 21.00 sırala
rında Bolu İli Yığılca İlçesi Taşlık Melen mevkii Melen Çayı kenarında tabanca ile öldürülmüş ola
rak bulunan Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ile Hacı Karay ile ilgili olarak, Sakarya ve Bolu Cum
huriyet Savcılıkları ile Güvenlik birimlerince tahkikata başlanmış, çalışmalar devam etmektedir. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

- 1 8 9 -



T.B.M.M. B : 124 14 .7 .1994 O : 1 

61. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, ören yerlerindeki personele ilişkin sorusu ve Kül
tür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı cevabı (7/4670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
FaikAltun 

Antalya 
Antalya Valiliği ile Bakanlığınız arasında bazı örenyerlerinin işletilmesinin devri konusunda 

1989 yılında yapılan protokol, 1994 yılında iptal edilerek, aralarında Patara ve Xanthes'in de bu
lunduğu örenyerlerinin işletilmesi bakanlığınıza geçmiştir. Bu devir sırasında örenyerlerindeki gi
şe görevlilerini bakanlığınız bünyesine devralmamanız sonucu bu kişilerin işlerine özel idare tara
fından son verilmiştir. 

Aralarında 89 yılından beri tecrübe sahibi bulunan personel yerine yeni personelle işi sürdür
meniz doğru mudur? Örenyerlerindeki personel ihtiyacı, Bakanlığınız bünyesinde başka uzmanlık 
ve sınıflardan personelin geçici görevlendirilmesiyle mi karşılanmaktadır. Örenyerleri için ihtiyaç 
duyulan personelin, eski çalışanların yeniden istihdam edilmesi yoluyla sağlanmasını düşünüyor 
musunuz? Yapılan protokollerden ve iki kurum arasındaki sorunlarla hiçbir ilgisi olmayan bu kişi
lerin işsiz kalmasından sorumluluk duyuyor musunuz? Bu görevlilerin böylesine mağdur edilme
lerinin haklı, akla ve vicdana sığan gerekçesi var mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 12.7.1994 

Sayı: B.15.0.apk.0.12.00.01.940.439 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : TBMM Başkanlığının 20.6.1992 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/4670-10267-38883 sayılı yazısı. 
Örenyerlerindeki personel ihtiyacına ilişkin Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun'un yazılı 

soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

Antalya İlindeki örenyerlerinin, 1994 yılı başından itibaren yeniden Kültür Bakanlığına devri, 
Antalya Valiliğinin 19.11.1993 tarih ve 725-64444 sayılı yazısı ile istenmiştir. Bakanlığımız Hu
kuk Müşavirliğinin uygun görüşü üzerine devir işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı, Tasarruf Tedbirlerini öne sürerek ek işçi pozisyonu tahsis etmediğinden, ot 
temizliği, haşere mücadelesi, çöp temizliği, tuvalet temizliği gibi temel hizmetler ancak, asgari üc
reti biraz geçen 3'er ay görevlendirilebilen hizmet alımı şeklindeki işçilerle yapılabilmektedir. 

Daha önce Antalya îl Özel İdare Müdürlüğünce çalıştırılan 25 personelin Bakanlığımızca is
tihdamı Maliye Bakanlığının ek işçi pozisyonu saati tahsisi ile mümkün olabilecektir. 

62. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Azerbaycan'ın, NATO'ya alınması 
için yardımcı olunup olunmayacağına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı ce-
vabı(7/4678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını tensiplerinize arz ederim. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 
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Bilindiği gibi, Ukrayna, Slovakya, Rusya Federasyonu, Romanya, Polonya, Litvanya, Leton-
ya, Estonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Beyaz Rusya ve Arnavutluk Kuzey Atlan
tik (NATO) Asamblesinde Ortak Üye (associate member) statüsü kazanmışlardır. 

Bu ülkelerden coğrafî bakımdan oldukça uzak diğer bir eski SSCB Cumhuriyeti olan Gürcis
tan ise müşahit (observer) üyeliğe kabul edilmiştir. 

Hıristiyan Kafkas ülkelerinden diğerlerinin de Asamble ile ilişki kurdukları duyulmaktadır. 
1. Bu gelişmeler çerçevesinde, Azerbaycan Cumhuriyetinin, NATO ve Asamblesi ile uygun 

bir statüde ilişki kurmasını faydalı bulur musunuz? 
2. Kurdukları ilişkilerin, Türkiye'nin güvenliğine de olumlu katkıları olacağını; Kafkasya'nın 

istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını siyaset planlarınıza dahil etmeyi düşünür müsünüz? 
3. Azerbaycan'a yardımcı olunması için Bakanlığınız ve TBMM'yi harekete geçirmekte ya

rar görür müsünüz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 11.7.1994 
Sayı: SPLD/5900-319-530 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 20.6.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/410276/38912 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu ya

zılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Bakan 

Sayın Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin yanıtı : 

Kuzey Atlantik Asamblesi (KKA), Soğuk Savaşın son dönemlerinden itibaren, eski Varşova 
Paktı üyelerin ve Sovyet Cumhuriyetleri ile NATO arasında işbirliği ilişkilerinin gerçekleştirilme
si sürecine uygun biçimde, anılan ülkelerin Asamble çalışmalarını izlemelerine imkân veren yak
laşımlar öngörülmüştür. Bu eğilim Soğuk Savaş'ın sona ermesini izleyerek hızlanmıştır. 

Bu çerçevede, Asamble, 1987 yılından itibaren, yukarıda arzedilen yaklaşımla, Merkezi ve 
Doğu Avrupa ülkelerinin demokratik seçimlerle iş başına gelen Parlamentolarıyla ilişkiye girmiş; 
1987-1990 yılları arasında Alt-Komite bazında gelişen ilişkiler, 1990 Londra Yıllık Asamble top
lantısıyla resmî nitelik kazanmış, bu toplantıda Bulgaristan, Çekoslovakya (şimdi Çek Cumhuriye
ti ve Slovakya), Macaristan, Polonya ve eski Sovyetler Birliği Parlamenterleri "ortak delege (asso
ciate delegate)" statüsü almışlardır. Bilahare Estonya, Litvanya ve Letonya 1991 Madrit toplantı
sında, Rusya Feredasyonu, Ukrayna ve Belanıs 1992'de, Arnavutluk 1993'te, Moldova ise Mayıs 
1994'te yapılan Oslo toplantısında bu statüyü kazanmışlardır. 

Öte yandan, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri dışında kalan ülkelerin Parlamenterlerinin 
KKA toplantılarına davetini teminen, 8 Ekim 1993'de yapılan KKA Kopenhag toplantısında "göz
lemci (parliamentary Observer)" statüsü ihdas edilmiştir. Bu statüden bugüne kadar Gürcistan ve 
Fas yararlanmıştır. 

Sözkonusu statüler, daimi komite (Standing Committe)'nin 2/3'ünün oyuyla ve Asamble'nin 
onayıyla verilmektedir. 
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Ancak burada esas olan kriter, bu ülkelerin Parlamento üyelerinin demokratik yollarla seçil
miş olmaları, Asamble faaliyetlerine gerçek ilgi duymaları ve malî sorumluluklarını üstlenmeleri
dir. Arnavutluk ve Fas'a tanınan statüler karşısında, Hristiyan ülkelere öncelik verildiği yolundaki 
saVın geçerli olduğunu söylemek güçtür. 

Azerbaycan, KKA ile ilişkiye girmek hususunda şimdiye kadar bir taleple ortaya çıkmamıştır. 
Anılan ülkenin bu yola imale edilmesinin yararlı olacağı, Bakü'de parlamenter sistem yerleştiği öl
çüde, Azerbaycan'ın, NATO'nun parlamenter boyutuna zamanla daha aktif ilgi göstereceği düşü
nülmektedir. 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin'in, İl olması planlanan ilçelerine ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4715) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan-
tırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

İktidar partilerinin yerel seçimler öncesi birçok ilçemize il olma vaadi mevcuttu. Bu vaadlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik şu ana kadar herhangi bir girişim mevcut değildir. 

Soru 1 : 1994 yılı içerisinde il olması planlanan ilçelerimiz var mıdır? 
Soru 2 : Seçimler öncesi il sözü verilen, veya il yapılması düşünülen 15 ilçe hangileridir? 
Soru 3 : Sözü edilen 15 ilçe arasında Kütahya'nın ilçeleri de var mıdır? Varsa hangisi veya 

hangileridir? 
Soru 4 : İl yapılacak ilçelerimizin öncelik sıralarını hangi kriterlere göre tespit edeceksiniz? 

Bu konuda yapılan partizanca baskılardan Bakanlığı nasıl korumayı düşünüyorsunuz? 

T.C. . 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 12.7.1994 
Sayı : B050İLİ0060001.216/43-1-4238 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Kan. Kar. Md.ünün 27.6.1994 tarih ve A.O.GNS.0.10.00.02-7/4715-
10380/39305 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin tarafından verilen "İl olma
sı planlanan ilçeler" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizde kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi, coğrafî yapı 
özelliklerinin yanında, ekonomik gelişmelerin ve sosyal yapıdaki değişikliklerin değerlendirilmesi 
bakımından, zaman zaman mülkî idare taksimatımızda değişiklikler gerekli hale gelmektedir. 

Bu çerçeve içerisinde İçişleri Bakanlığınca il olabilecek ilçelerin tespiti için; nüfus, gelişmiş
lik durumu, ekonomik ve sosyal yapı, mevcut imkânlar, bağlanabilecek birim sayısı, ulaşım duru
mu, idarî ilişkiler gibi kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır. 

Ayrıca il olma talebiyle kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan çeşitli istekler gelmektedir. 
İl kurulması çalışmaları başladığında yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde ilçelerimiz ve 

bu konudaki talepler değerlendirilecek ve ülkemizin imkânları elverdikçe yeni iller kurulacaktır. 
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Değerlendirme çalışmaları ve il olması talep edilen ilçeler arasında Kütahya İline bağlı Emet, 
Gediz, Simav ve Tavşanlı İlçeleri de bulunmaktadır. 

Öncelik sırası sözü edilen kriterle göre yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre belirlene
cektir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

64. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik toplu konut alanındaki belediyeye ait ar
saların alış ve satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/4761) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Erman Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : Bilecik ili toplu konut alanındaki ve şu anda belediyeye ait olan parseller kimlerden, 
hangi tarihte ve ne kadar meblağ ödenerek alınmıştır? 

Soru 2 : Bu parseller daha sonra ortaklara kaç liraya satılmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı :B.02.0.013/2.02.461 6.7.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.6.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4716-10381/39306 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile gönderilen Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erman Şahin 

Devlet Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 7/4716 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin Devlet Ba
kanlığı (Erman Şahin) görüşü : 

Genel : 
Ekte örneği yeralan, Bilecik Valiliğinin 20.10.1992 tarih ve 40/1613 sayılı Olur'ları ile Bileci 

Belediyesi il hudutları içinde, şehir imar planının (29 M-Ia), (29 M-lb), (30 M-llla), (30 M-IVb), 
(30 MVc) ve (30 M-IV d) imar paftalarında yer alan toplam 60 hektarlık (3000 konutluk) alan 
"Toplu Konut Alanı" olarak kabul edilmiştir. 

14 Kasım 1992 tarih ve 21405 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye 
Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetme
lik" çerçevesinde Bilecik Belediyesinin Ön Fizibilite Raporu ve ekleri ile İdaremize yaptığı başvu
rusu şehir imar planının (39 MIV b,c,d) imar paftasında yer alan toplam 12.25 hektarlık (670 ko
nutluk) I No.lu Toplu Konut Alanı içindir. 

Ekte örneği yeralan Bilecik Tapu Sicil Müdürlüğünün 27.5.1993 tarihli yazısı I No.lu Toplu 
Konut Bölgesinde yer alan parsellerin listesini içermektedir. 
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Aynı yazıda listesi verilen parsellerin tamamının Belediye mülkiyetinde olduğu bildirilmekte
dir. Ancak, Belediyenin ekte örneği yer alan 17.6.1993 tarih ve 4/1130 sayılı yazısında, I No.lu 
Toplu Konut Bölgesinin sınırını oluşturan 1 200 me.lik yol ve 500 m.lik yolun tamamının açılabil
mesi için listesi verilen 13 parselde kamulaştırma yapılacağı belirtilmiştir. 

İlgi Kayıtlı Soru Önergesi: 

1. Bilecik İli Toplu Konut Alanında şu anda Belediyeye ait olan parsellerin kimlerden, han
gi tarihte ve ne kadar bedelle alındığına dair İdaremizde kayıtlı bir belge bulunmamaktadır. 

I No.lu Toplu Konut Bölgesinde yeralan ekli listede parsel No.ları belirtilen arsalar hakkında 
İdaremize yapılan başvuru öncesi Belediye mülkiyetine nasıl geçtiğine dair bir belge İdaremiz ka
yıtlarında bulunmamaktadır. İlgili Yönetmelik, Belediyelerin kendi mülkiyetlerindeki Toplu Konut 
Bölgeleri için başvuruda bulunmalarını gerektirmekte olup, Belediyelerin daha önceki arsaları kim
lerden, hangi fiyattan satın aldıklarına dair bilgi talep edilmemektedir. 

2. Bilecik Belediyesi Toplu Konut Alanında bulunan sözkonusu bu parsellerin daha sonra or
taklara satılıp satılmadığı ve ne kadar bedelle satıldığı hususunda idaremizde kayıtlı bir belge mev
cut değildir. Yönetmelik uyarınca Kesin Fizibilite Raporu tamamlanıp arsa muhammen bedelleri 
kesinleştirildiğinde, Belediyeye bu bedeller üzerinden satış izni verilecektir. 

Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Bilecik İli 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 20.10.1992 
Servis :B.09.4.İLM.4.11.00.10 

Sayı: 40-1613 
Konu : Toplu Konut Alanı Onayı. 

İl Makamına 
'- Bilecik 

İlgi: Bilecik Belediye Başkanlığının 12.10.1992 tarih ve 4-885-2350 sayılı yazısı. 

Bilecik Belediye Başkanlığının ilgi yazılarında Şehir İmar Planının (29M-I-a), (29M-I-b), 
(30M:III-a), (30M-IV-b), (30M-V-c) ve (30-VI-d) İmar Paftalarında yeralan toplam 60 Hektarlık 
3000 konut yapılabilecek alanın konut sorununa çözüm getirmek amacı ile 2985 sayılı, Toplu Ko
nut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi uyarınca "Toplu Konut Alanı" olarak belir
lenmesi istenmektedir. 

Bilecik İstiklal Mahallesinde (DDY ile Bilecik-Eskişehir Karayolu arasında) yeralan ve ilgi 
yazı ekindeki kadastral paftalarında işaretlenmiş bulunan alanın ve yapılabilirlik raporunun 2985 
sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi uyarınca onaylanmasını Olurla
rınıza arz ederim. 

Abdülkadir Tatar 
Bayındırlık ve İskân Müdürü 

Toplu Konut Alanı Yapılabilirlik Raporu : 
İlimiz merkezinde had safhaya varan konut sorununu çözmek amacıyla öncelikle arsa üreti

minden başlamak üzere Bilecik Valiliğimiz ile Bilecik Belediye Başkanlığının işbirliği sonucunda 
Merkez İstiklal Mahallesi Karasu Mevkiinde (DDY ile karayolu arası) bulunan bölgenin "Toplu 
Konut Alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 
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Toplu Konut Alanı olarak belirlenen bölge Bilecik Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Pla
nı sınırları içinde kalmaktadır. 

Sözkonusu alanda imar uygulaması kısmen yapılmış olup henüz sonuçlanmamıştır. Bu bölge
de yaklaşık 3 000 konut elde edilebilecektir. 

Bilecik ilimiz coğrafî olarak batı bölgesinde kalmasına rağmen topoğrafik yapısının engebeli 
olması nedeniyle gerekli gelişmeyi sağlayamamıştır. 

Ancak gerek 1979-1981 yıllarında sanayi tesislerine yapılan teşvikler ve gerekse Organize Sa
nayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesinin hizmete açılması nedeniyle artık gelişme sürecine girmiş 
bulunmaktadır. 

Sanayileşme beraberinde konut sorununuda getirmiştir. Ayrıca 1989 yılında Bulgaristan'dan 
gelen soydaşlarımız ile birlikte konut ihtiyacı had safhaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle konut kooperatiflerine ve toplu konut yapımcılarına alt yapısı hazır konut yapma
ya elverişli arsa temin etmekte güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Toplu Konut Alanı olarak belirlenen bölgede kentsel gelişmeyi engelleyici toplu konut yapı
mını zorlaştırıcı altyapı ve üstyapı maliyetini artırıcı faktörler bulunmamaktadır. Henüz altyapı 
mevcut olmamakla beraber konut inşaatlarının tamamlanması aşamasına kadar altyapısı Belediye-
mizce tamamlanacaktır. 

Toplu Konut Alanı olarak belirlenen bölgenin % 70'i kuru tarım arazisi geriye kalan % 30'un-
da ise tarım yapılamamaktadır. Genel olarak verimi çok düşük bir arazidir. 

Sözkonusu alanın batısında Atatürk Ormanı, doğusunda ise sulu tarım arazilerinin bulunduğu 
Karasu Vadisi yeralmaktadır. Bu nedenle ileride çevre kirliliği gibi bir sorun olmayacaktır. Ayrıca 
bu bölgede imar planı içinde sosyal tesis alanları, yeşil alanlar yer. al maktadır. 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesi hükümlerince Valili
ğimiz ve Bilecik Belediye Başkanlığının işbirliği ile tespit edilen "Toplu Konut AIanı"nın yürürlü
ğe konulması ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gerekli yardımı yapması halinde 
beldemizin gelişmesinde ve konut sorununun çözümlenmesinde büyük ölçüde mesafe alınacak ve 
çevremizde bulunan büyük kentlere göç belirli ölçüde önlenmiş olacaktır. 

Kadir Büyükcavlak Tamer Öz 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Bilecik Belediyesi 
İmar ve Afet İşleri Şube Müdürü Fen İşleri Md. V. 

A. Kadir Tatar 
Bayındırlık ve İskân Müdürü 

Refik Öztürk 
Bilecik Valisi 

T.C. 
Bilecik İli 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 23.10.1992 
Servis : B.09.4.İLM.4.11.00.10 

Sayı: 40-1628 
Konu : Toplu Konut Alanı 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi: a) Bilecik Belediye Başkanlığının 12.10.1992 tarih ve 4.885-2350 sayılı yazısı. 
b) Bilecik Valiliğinin 20.10.1992 tarih ve 40/1613 sayılı Olur'ları. 
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Bilecik Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazılarında şehir imar planının (29M-I-a), (29M-I-b), 
(30M-III-a), (30M-IV-b), (30M-V-c) ve (30M-VI-d) imar paftalarında yer alan toplam 60 hektar
lık 3 000 konut yapılabilecek alanın, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 
4. Maddesi uyarınca "Toplu Konut Alanı" olarak tespit edilmesi istenmiştir. Valilik Makamının il
gi (b) Olur'ları ile söz konusu alan anılan Yönetmelik uyarınca Toplu Konut Alanı olarak belirlen
miştir. 

Konu ile ilgili belgeler yazımız ekinde olup, gereğini arz ederim. 
Refik. A. Öztürk 

Bilecik Valisi 

Bilecik 
Belediye Başkanlığı 17.6.1993 
Servis : Başkanlık 

Sayı: 40-1130 
Konu : Kamulaştırma 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut idaresi Başkanlığına 
Ankara 

Pafta Ada Parsel M2 Maliki 
22 
22 
22, 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
22 

239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 ; 
239 
239 
239 
242 

21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
16 

3111 
912 
1879 
3351 
20577 
3557 
3316 
1738 
1311 
1572 
7678 
1882 
2966 

Maliye Hazinesi 
Maliye Hazinesi 
İbrahim Nardağ 
Maliye Hazinesi 
Hüseyin Bucaklı 
Meryem Çavaş 
Meryem Çavaş 
Meryem Çavaş 
Meryem Çavaş 
Maliye Hazinesi 
Meryem Çavaş 
Maliye Hazinesi 
Mehmet Oğuz 

Yukarıda adı geçen parsellerin Toplu Konut bölgemizin sınırını oluşturan 1 200 m.lik yolun 
tamamının açılabilmesi için gereken kısımlarının ve kamulaştırılmasının yapılıp yolların tam ola
rak hizmete açılacağını taahhüt ederim. 

, Mustafa şahin 
T c Belediye Başkanı V. 

Bilecik Vilayeti 
Tapu Sicil Müdürlüğü 27.5.1993 

Sayı: BOZITKG4110001-308 
Konu : Tapu Kayıtları Hk. ' 

Belediye Başkanlığına 
Bilecik 

Bilecik Belediyesi adına kayıtlı gayrı menkullerin kaydı aşağıda çıkarılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. ' _ \ . , 

Sezai Aydın 
Tapu Sicil Müdürü 
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İDARESİ BAŞKANlKSl' 

TOPLU KONUT BÖLGESİ 
UYGUNLUK BELGESİ 

BELGE TARİHİ: 18.06.1993 BELGE NO: 026 

BİLECİK BELEDİYESİ 
BİLECİK 

1 NO'LU TOPLU KONUT BÖLGESİ 

Toplu Konut Bölgesi 

Birinci Etap 

Konut Sayısı 

670 

670 

Alan (Hektar) 

12.25 

12.25 

Açılabilecek Teknik Hizmetler Kredisi 

A. Yönetim Müşavirliği Hizmetleri için 

B. Proje Hizmetleri Müşavirliği için 

C. İnşaat Kontrollük Hizmetleri Müşavirliği için 

TOPLAM TEKNİK HİZMETLER için 

1 340831 000 TL 

1 338 489 000 TL 

2 681'662 000 TL 

5 3G0 982 000 TL 

Bu Belge 14.11.1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmi Gazeto'de yayımlanan 'Belediye Arsaları Üzerinde 
Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmeslne Dair Yönetmelik" uyarınca yukarıda anılan 
Toplu Konut Bölgesi'yle İlgili olarak arka sayfada belirtilen koşullar çerçevesindo T.C. Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığınca düzenlenmiştir. 

Yiğit GÜLÖKSÜZ 
Başkan 

Atatürk Bulvarı No. 163 Bakanlıklar 06680 ANKARA Tel: 418 69 58 • 425 08 95 



B. PROJE HİZMETLERİ 

İŞ KALEMİ 

B1. Halihazır Harita Hizmetleri 

B2. İmar Planı Hizmetleri . 

B3. Jeoteknik Etüd ve Zemin E.G. 

B4. Teknik Altyapı Avan Projeleri 

B5. İmar Uygulaması 

B6. Konut Uygulama Projeleri 

B7. Sosyal Tesisler Uygulama Projeleri • • • . 

B8. Teknik Altyapı Uygulama Projeleri 

B9. Kentsel Tasarım ve Çevre Tanzim Pr. 

PROJE HİZMETLERİ TOPLAMI 

KAPSAM 

TKB 

TKB 

TKB 

TKB 

1.ETAP 

1.ETAP 

1.ETAP 

1. ETAP 

1. ETAP 

MUHAMMEN BEDEL 

62 781 000 TL 

12 590 000 TL 

122 500 000 TL 

752 624 000 TL 

150 525 000 TL 

180 338 000 TL 

57 131 000 TL 

1 338 489 000 TL 

BELGEYE AİT NOTLAR: 

1) Teknik Hizmetler Kredisi Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kullandırılır. Bu Kredi, seçilecek 
müşavirlerle Belediye arasında yapılacak sözleşmedeki İş programı esas alınarak dilimler 
halinde Toplu Konut Bölgesi Hesabına aktarılır. Yılı içinde bitirilemeyen hizmetler için, 
açıldığı yılı İzleyen her yılın başından itibaren Teknik Hizmetler Kredisi Yıllık Fiyat Artış 
Oranında artırılarak uygulanır. 

2) Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi olan 3 ay içinde Yönetmelikte 
tanımlanan işlemler tamamlanarak Kredinin kullanımına geçilecektir. 

3) Toplu Konut Uygunluk Belgesinin düzenlenmesinden sonra 9 ay İçinde Yönetmelikte öngörülen 
İşlemler tamamlanarak TOPLU KONUT BÖLGESİ YATIRIM UYGUNLUK BELGESİ İçin ldare"ye 
başvurulacaktır. 

4) TOPLU KONUT BÖLGESİ YATIRIM UYGUNLUK BELGESİ verilen Toplu Konut Projeleri İçin 
Idare'ce Yönetmelik çerçevesinde KONUT KREDİSİ UYGUNLUK BELGESİ verilerek Konut 
Kredisi açılacaktır. 
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65. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, ayçiçeği destekleme alımlarına ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Mehmet tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/4717) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Hamdi Eriş 

Ankara 
Ülkemizin yağ ihtiyacım karşılamak için tüm özveri ile ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler ayçiçe

ği alımında şimdiye kadar sürdürülen desteklemenin kaldırıldığından dolayı mağdur edilmiştir. 
• " Sorular: 

1. Ayçiçeği destekleme alımı yapılmayacak mıdır? 
2. Bu kesimin zararını kim ödeyecek? 
3. Ayçiçeği ekiminin kısıtlanması mı istenmektedir? 
4. Yağ fiyatlarının ne olacağını hesap edebiliyor musunuz? 

' T.C. .• 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 6.7.1994 
Sayı: B.140.BHİ.01-174 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 27.6.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4717-10382/39307 sayılı yazısı. 

•Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, ayçiçeği destekleme alımlarına ilişkin olarak tafımdan ce
vaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in yazılı sorularına cevabımız : 

Bilindiği gibi, 5 Nisan 1994 tarihinde alınan ekonomik önlem çerçevesinde, tarımsal destek
leme politikasının bazı esasları da yeniden belirlenmiş, bu arada, hububat, şeker pancan ve tütün 
dışında, devlet tarafından yapılan tarımsal destekleme alımı kapsamının daraltılması kararlaştırıl
mıştır. 

Ancak, bu önlemlerle birlikte tarıma dönük Devlet desteğinin kaldırılması yönünde bir karar 
alınmamış, aksine, bu kesime doğrudan ödeme, yapma ve kredi kolaylıkları sağlama gibi fiyat des
teği dışındaki konulara ağırlık verileceği de belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, 1994 yılı ürünü yağlık ayçiçeğinin Devlet adına satın alınması öngörülmemekle 
beraber, gerek yağlık ayçiçeği üretiminin özendirilmesi gerekse üretici ve tüketicinin korunması 
bakımında, 1994/95 kampanya döneminde de, Trakyabirlik ve Karadenizbirlik eliyle ayçiçeği 
alımlarına devam edilmesi ve çiftçilerimize yönelik diğer hizmetlerin yerine getirilmesi sağlana
caktır. 
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66. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, oğlunun askere gitmekten kaçındığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'in yazılı cevabı (7/4719) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

İbrahim Özdiş 
Adana 

T.C. Devletini, ülkenin bütünlüğünü ve sınırlarını içten ve dıştan gelebilecek saldırılara karşı 
koruyup kollama görevi Anayasamızla T.C. Ordusuna verilmiştir. 

T.C. Ordusunun temel dayanağı halkımızdır. 
Bu ülkede yaşayan ve T.C. Vatandaşı olan her erkek 20 yaşını doldurduğunda askerlik göre

vini yapmakla yükümlüdür. Askerlik görevinin zaman zaman kısaltılması ve bedel ödeyerek asker
lik yapma gibi uygulamalar toplum vicdanında derin yaralar açmıştır. Ancak bundan da vahimi, ül
ke yönetme sorumluluğu taşıyanların kendi yakınlarını her türlü hak ve adalet duygusunu zedele
yecek ölçüde kayırmalarıdır. 

Bü yükümlülük T.C. Ordusunun ana kaynağını oluşturan Türk Gençliğine ayırım yapılmadan 
uygulandığı ölçüde devlete ve orduya güven oluşturur. Aksi takdirde halk arasında huzursuzluk ve 
güvensizlik derinleşir. 

1. Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan'ın oğlu, bu ülkenin nimetlerinden en fazla 
yararlanan bir yurttaş olarak askerlik görevini herkesten daha fazla isteyerek ve örnek olabilecek 
bir biçimde yapması gerekirken, hâlâ askere gitmemiş, hem de 1980'li yıllarda bunalım geçirmiş
tir diyerek askerlikten muaf olacak. Nasıl ve ne koşullarda alındığı bile belli olmayan bir "Sağlık 
Raporu" gerekçe gösterilerek askerlik görevinden kaçınmıştır ve hâlâ da kaçınmaktadır. 

2. Millî Savunmamızdan birinci derecede sorumlu bir kişi olarak Sayın Mehmet Gölhan oğ
lunun askere gitmemiş ve gitmeyecek olmasını doğru buluyor mu? 

1980'li yıllar ülkemizde yüzbinlerce insanımızı bunalıma ve hatta cinnet geçirme ve intihara 
teşebbüslere yöneltecek kadar depresyonlara sürüklemiştir. 

O zaman bu insanların askerlikten muaf tutulmalarını m\ önermektedir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

, Kanun : 1994/561-TÖ 6.7.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 27.6.1994 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.OI.0.GNS.0.10.00.02-
7/4719-10385/39310 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen "Oğlumun askere gitmekten kaçındığı iddialarına ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

(1) Ekleri hacimli olduğundan basılamamıştır. Dosyasındadır. 
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Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı: 

1. Bilindiği üzere, Anayasanın 72 nci maddesinde "Vatan Hizmeti" olarak tanımlanan ve her 
Türk'ün hakkı ve ödevi olarak nitelendirilen askerlik görevinin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu ke
siminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağına ilişkin hükümler 111 sayılı sayı
lı Askerlik kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır. • 

2. Askerlik yükümlülüğüne tabi tutulma ve bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmiş sayıla
cağına dair esaslar Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinde belirlenmiştir. Bu maddenin 8 inci 
bendi; "Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre bedeni kabiliyeti askerliğe el
verişli olmayanlar askerlik hizmetinden muaf tutulurlar" hükmünü içermektedir. 

3. 1960 doğumlu oğlum Ahmet Gölhan, Ek'teki rapor fotokopilerinden de anlaşılacağı üze
re askerlik çağına girmeden önce rahatsızlanmış ve 1977 yılından itibaren gerek yurt dışındaki ge
rekse yurt içindeki klinik ve hastanelerde tedavi görmeye başlamış olup, tedavisine halen de devam 
edilmektedir. 

4. Oğlum Ahmet Gölhan'ın Hipotiroid tanısı ile tedavisine devam edilmekte iken, askerlik 
işlemi nedeniyle sevk edildiği Ankara 800 Yataklı Mevki Hastanesinin 25.4.1984 ve 27.2.1985 ta
rihli Sıhhî Kurul Raporları ile Askerlik Kanununun 35 inci Maddesi.uyarınca iki yıl "Ertesi yıla bı
rakma" işlemine tabi tutulmuş ve neticede üçüncü defa sevk edilmiş olduğu Askerî Hastanenin 21 
Nisan 1986 tarihli Sıhhî Kurul raporuyla, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 
15 inci Maddesi hükmüne istinaden, "D/15-F2: Kronik psikotik reaksiyon (ayırd edilmeyen tip)" 
teşhisiyle askerliğe elverişli olmadığına karar verilmiş olup, sözkonusu rapor, Kara Kuvvetleri Sağ
lık Dairesi Başkanlığının tetkikini müteakip 16 Haziran 1986 tarihinde onaylanarak kesinleşmiştir. 

5. Oğlum Ahmet Gölhan'ın askerlik durumu ile ilgili bu gelişmeler; kurucularından olduğum 
Büyük Türkiye Partisinin kapatıldığı ve Sayın S. Demirel, Sayın H. Gindoruk ile birlikte araların
da Sayın Deniz Baykal'ın da bulunduğu 16 siyasi parti mensubuyla birlikte Zincirbozan'a sevk 
edilmiş olduğumuz dönemin hemen akabinde, idarede herhangi bir etkinliğimiıi olmadığı zamanda 
gerçekleşmiştir. 

6. Soru önergesinde "nasıl ve ne koşullarda alındığı bile belli olmayan bir sağlık raporu ge
rekçe gösterilerek askerlikten kaçındığı" ileri sürülen oğlum Ahmet Gölhan'ın hakkı ve ödevi olan 
vatan hizmetini yerine getirecek nitelikte, gerekli sağlık durumuna sahip olabilmesinin en büyük 
özlemlerimiz arasında bulunduğunu bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

67. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, yabancı bir parlamenterin dokunulmazlıkları 
kaldırılan D.E.P. milletvekilleriyle birlikte TBMM çatısı altında basın toplantısı ve eylem yaptığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4743) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3-4 Mart 1994 tarihlerinde TBMM'nin kararı ile 6 DEP milletvekilinin dokunulmazlıkları kal

dırılmıştır. Ancak, bu iradenin verilmesinden sonra DEP milletvekilleri TBMM çatısı altında iki 
gün kalmışlardır. 

Bu süre içerisinde Fransız Sosyalist Parti Bayan Milletvekili Segolone Royal'da TBMM çatısı 
altında kalarak bu eyleme iştirak etmiş ve ayrıca 3 Mart 1994 tarihinde de Meclis çatısı altında bir 
de basın toplantısı yapmıştır. 

1. DEP milletvekilleri ile birlikte TBMM çatısı altında yabancı bir ülkenin milletvekillinin 
eylem ve basın toplantısı yapmasını nasılkarşılıyorsunuz? 
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2. Türk Milletinin iradesinin en yüce karar mekanizması olan TBMM'nin yabancı bir ülke
nin milletvekilince işgal edilmesi millî onurumuzu zedelememiş midir? 

3. Yabancı milletvekilinin bu işgal ve eylemi uluslararası hukuk ve TBMM İçtüzüğüne uy
gun mudur? 

4. Yabancı milletvekilinin bu işgal ve eylemine Başkanlığınızca mı müsaade edilmiştir? Ak
si halde buna sebebiyet verenler hakkında ne gibi bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

Yukarıda belirtilen hususların yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Alparslan Türkeş 
Yozgat 

T.Ç. . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 12.7.1994 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.Ö. 10.00.02-7/4743-9497/36520 

Sayın Alparslan TUrke 
Yozgat Milletvekili 

İlgi: 7.4.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Yabancı bir parlamenterin dokunulmazlıkları kaldırılan DEP milletvekilleriyle birlikte 

TBMM çatısı altında basın toplantısı ve eylem yaptığı iddiasına ilişkin ilgi önergenizde yer alan so
rularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. ~ : 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

3 Mart 1994 Perşembe günü saat 12.00'de Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve Adıyaman Mil- ' 
letvekili Mahmut Kılınç TBMM basın toplantısı salonunda ortak basın toplantısı yapmışlardır. 

Toplantı sırasında bazı DEıP milletvekilleri ve kendilerinin birkaç özel ziyaretçisinin de bulun
duğu görülmüştür. Toplantı sonunda bir basın mensubu tarafından, daha sonra Fransız milletveki
li olduğu anlaşılan spor giyimli bir hanıma soru yöneltilmiştir. Bunun üzerine, salonda bulunan 
TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından derhal müdahale edilerek, "TBMM"de halen 
milletvekili olanların dişmda hiç kimsenin basın toplantısı yapamayacağı, basın toplantısı yapan 
milletvekilinin beraberinde olsa bile herhangi bir beyanda bulunamayacağı, bu nedenle soruya ce
vap verilemeyeceği" uyarısı yapılmış ve toplantının sona erdiği bildirilmiştir. 

Bu kesin müdahale üzerine, soru önergesinde kimliği yazılı olan kişi herhangi bir beyanda bu
lunmamıştır. Daha sonra DEP'li milletvekilleri, bazı basın mensuplarıyla birlikte basın toplantı sa
lonundan ayrılmışlardır. Durum, basın toplantısını izleyen parlamento muhabirleri tarafından da bi
linmektedir. 

Sonuç olarak, TBMM'de yabancı bir milletvekilinin basın toplantısı yapmasına müsaade edil
mesi söz konusu değildir. 
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68. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun TBMM'nin, tasarruf tedbirleri konusunda 
yeterli titizliği göstermediği iddialarına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 
yazılı cevabı (7/4774) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak yanıtlanması dileği ile gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Çeşitli basın-yayın organlarında TBMM'nin faaliyetleri konusunda değişik yazı ve haberler 
yeralmaktadır. Özellikle ekonomik paketin açıklanmasından sonra da TBMM'nin tasarruf tedbirle
ri konusunda yeterli titizliği göstermediği izlenimini veren haberler yayınlanmıştır. Bunlar arasın
da personel istihdamı, makam arabaları, temsil giderleri, lojman kullanımı, mefruşat alımları ve 
benzeri ödemeler bulunmaktadır. 

1. 1983 yılından itibaren TBMM'ye alınan geçici, kadrolu, sözleşmeli, kadrolu sözleşmeli 
personel sayısı kaçtır? TBMM'nin sözleşmeli, kadrolu ve kadro karşılığı sözleşmeli danışman sa
yısı kaçtır ve bu danışmanlar nerede istihdam edilmektedir? 

2. TBMM'nin lojman sayısı kaçtır? Bu lojmanlarda kimler istifade etmektedir? Görevinden 
alınan kimi personelin lojmanlardan istifade ettiği, bazı personele "teşvik" adı altında ikramiyeler 
ödendiği haberleri doğru mudur? Lojmanlarda oturan TBMM personeli için hafta sonlarında loj
manlarına takım gazete dağıtıldığı doğru mudur? 

3. Son 11 yılda TBMM tarafından alınan araç sayısı kaçtır? Bu araçların kaç tanesi makam 
aracı olarak kullanılmaktadır? Şube müdürü, müdür ve daire başkanlarının makam aracı ve şoför 
kullandıkları doğru mudur? Bu kişilerin TBMM içinde bulunan lojmanlarından makam araçları ile 
gelip gittikleri ve bu araçların mesai dışında özel işlerde kullanıldığı gerçek midir? Bu süre içinde 
TBMM'nin benzin ve mazot gideri ne olmuştur? > 

4. Son 11 yılda TBMM için alman mefruşat tutarı ne kadardır? Aynı süre içinde çeşitli ba-
kım-onarım, asansör gideri ne kadar olmuştur? Kullanılması mümkün olduğu halde depoya kaldı
rılan malların miktarı nedir? Bu malzemelerin depolarda çürümeye terk edildikleri doğru mudur? 

5. 1983'ten bu yana TBMM'nin harcadığı temsil giderleri ve lojman giderleri ne kadardır? 
Ve yine bu süre içinde eski-yeni milletvekilleri için yapılan sağlık giderleri ne kadardır? 

6. TBMM'nin TV stüdyosu kurmak için 400 milyar lira bütçe ayırdığı, bunun için personel 
istihdam ettiği haberleri gerçek midir? Buna niçin gerek duyulmuştur? 

7. Kamuoyunda tasarruf tedbirleri konusunda titiz olmadığı izlenimini veren TBMM'nin bu 
izlenimi silmesi, tasarruf tedbirlerine uyması için bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği ' 12.7.1994 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4774-9769/37470 

Sayın Celal Kürkoğlu 
Adıyaman Milletvekili 

tlgi: 28.4.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasarruf tedbirleri konusunda yeterli titizliği göstermediği id
dialarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
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Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. 1983 yılından itibaren TBMM'ne atanan personeli gösterir listeler "Merkez Teşkilatı" ve 
"Millî Saraylar Teşkilatı" olmak üzere iki bölüm halinde EK-1 listede sunulmuştur. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin lojman sayısı 319 adettir. 

Bu lojmanlardan, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı personeli görev, hizmet ve sıra tahsisli 
olarak istifade etmektedir. 

Görevinden ayrılmasına veya süresi dolmasına rağmen lojmanda oturan personel vardır. An
cak; konutda oturma süreleri sone eren personel hakkında TBMM Başkanlık Makamından alınan 
25.11.1993 tarih ve 999 sayılı olur gereği ilgililere 30 Haziran 1994 tarihine kadar mehil verilmiş
tir. Kadro karşılığı sözleşmeli personele teşvik ikramiyesi ödenmektedir. 2919 sayılı Kanunun Ek 
1 inci maddesi gereğince kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla görev yapan sözleşmeli persone
lin, sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarlarının Başbakanlık Merkez Teşkilatında uygulanan 
esaslarla paralellik sağlanacak şekilde, Başkanlık Divanınca tespit edileceği aynı maddenin 3 üncü 
fıkrası gereğidir. 

Başbakanlık Merkez Teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, 
27.7.1993 tarih ve 93/4664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve bunlara, iki aylığa ka
dar teşvik ikramiyesinin Başbakanlık onayı ile verilebileceği kararlaştırılmıştır. 

Kurumumuzda da yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı paralelinde uygulama yapılmış 
ve Başkanlık Divanımızın 25.8.1993 tarih ve 55 sayılı Kararı ile "Kadro Karşılığı Sözleşmeli Ola
rak Çalıştırılacak Personelin Hizmet Sözleşmesi Esasları"nda gerekli değişiklik yapılmış, 
27.8.1993 tarih ve 4058 sayılı Başkanlık Onayı ile de sözkonusu ikramiye ödenmiştir. 

Meclis Kampüsündeki lojmanlarda oturan TBMM personelinden kendilerine gazete tahsis edi
len Genel Sekreter ve yardımcılarına (2) ve daire başkanlıklarına (1) gazete hafta sonlarında nöbet
çi hizmetli personel tarafından dağıtılmaktadır. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisine 1983 tarihinden bu yana 221 adet araç alınmış, bunlardan 
81 'i ekonomik ömürlerini doldurduğu için Maliye Bakanlığına iade edilmiş olup halen 150 araç 
hizmettedir. 

Bu araçlardan 52'si Başkanlık Divanı Kararı uyarınca, Başkanlık Divanı Üyelerine, Grup Baş-
kanvekilliklerine, İhtisas Komisyonları Başkanlıklarına, Parlamentolararası Grup Başkanlıklarına 
hizmet aracı olarak tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı onayı ile Genel Sekreter ve yardımcılarına ve Daire 
Başkanlarına (2 Daire Başkanına 1 araç olmak kaydiyle) hizmet aracı tahsis edilmiştir. 

Ayrıca hizmet özellikleri gözetilerek yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talimatıy
la Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü, Özel Kalem Müdürü ile (2) Başkanlık Müşaviri ve TBMM 
Milletvekili Lojmanları ünitesi amirine birer hizmet aracı tahsis edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1984'den bu yana benzin ve mazot gideri 11 416 187 659 
liradır. 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisine son 11 yıl içinde 3 367 556 755 TL.'Iık çeşitli mefruşat 
alınmıştır. 
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TBMM'nce son 11 yılda çeşitli bakım ve onarımlar için 24771 151 950 TL.'lık harcama ya
pılmıştır. 

Yine aynı süre içinde asansörlerin bakım-onarım için 581 952 837 TL.'sı ve anabinadaki asan
sör yenilenmesi için 8 752 000 000 TL.'sı olmak üzere toplam 9 334 752 837 TL.'lık harcama ya
pılmıştır. 

5. 1983'den bu yana temsil gideri olarak 47 876 934 394 TL. harcama yapılmıştır. 
TBMM lojmanları için toplam 62 895 466 086 TL. harcama yapılmıştır. 
1983 yılından itibaren eski ve yeni milletvekillerinin tedavi harcamaları EK-2 listede gösteril

miştir. 
6. 1993 Malî Yılı içinde, Televizyon Stüdyosu tesisi ve Video Bant Çoğaltma sistemlerinin 

yapımı için TRT Genel Müdürlüğü adına 40 400 000 000 TL.'lık akreditif açılabilmesi için kredi 
verilmiştir. 1994 Malî Yılı içinde TBMM 1994 Malî Yılı Bütçe Teklifinin Plan-Bütçe Komisyo
nundaki görüşmeler sırasında TV araç gereç, Genel Kurul Salonunun yerleşim düzeninin yapılma
sı için 20 000 000 000 TL. 'lık ödenek konulmuştur. 

7. Tasarruf tedbirlerini içeren 5.1.1994 gün ve 25 sayılı, 9.2.1994 gün ve 557 sayılı, 
16.2.1994 gün ve 641/34690 sayılı Genelge ve duyurular EK-3'de sunulmuştur. 

Ayrıca, Başkanlık Divanının tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak 16.6.1994 tarihinde aldığı ka
rarların bir örneği de ilişiktedir. 

EK-1 . 
1983-1984 YILLARI ARASINDA TBMM'NE ATANAN VE GEÇİCİ OLARAK GÖREV

LENDİRİLEN PERSONEL 
657 S.K. Tabi 

Kadrolu Personel 
1983 194 
1984 106 
1985 85 
1986 37 , 
1987 22 
1988 10 
1989 14 
1990 732 
1991 106 
1992 68 
1993 62 
1994 71 

Sözleşmeli 
Personel 

— 
— . 
7 

. 5 
22 

1 
— . ' ; . . 
6 

11 
16 
13 
17 

TBMM EMRİNDE MÜŞAVİR KADROSUND 

Başkan Başmüşaviri 
Başkan Müşaviri 
Müşavir 

Kadrolu 
Pers. Sayısı 

2 
18 
28 

Mv. Yr. Pers. 
Sözl. Geç. Gör. 
— . — 
— • — 

— . — 
— — 
— — 
— ' • • — 

— — 
— ; — 
— — 
_ _. 

İ59 99 
38 9 

A GÖREV YAPAN PI 

Görev Yeri 
TBMM Başkanlığı 
TBMM Başkanlığı 

2919 S.K. 12/3 
Geç. Görevli 

— 
— 

. " • — ' . 

— 
— 
— 
— 
— 
19 

278 
111 

9 

ıRSONEL 

emrinde 
emrinde 

TBMM Teşkilatında 
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Danışman 

Sözleşmeli 
Personel 

Milletvekili 
Yardımcı Personeli 

Sözleş. Geç. Görevli 

Mv. Yrd. Pers. 197 108 
Toplam 

305 

Siyasi Parti gruplarında 
(2 SHP, 2 ANAP, 1 RP) 

TBMM Parlamenter Hizmetleri Md. 

1983-1994 YILLARI ARASINDA TBMM MİLLÎ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA 
ATANAN PERSONEL , 

657 Say. Kan. Tabi 657/4-B Mad. Göre 
Yılı 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Kadrolu Pers. 
— , . 
67 
35 
23 
14 
2 
4 
48 
5 
85 
10 
— 

Sözleşmeli Pers. 
— . 
— 
— 
1 
—. 
— 
— ' 
— 
— 
4 
1 
— 

TBMM MİLLÎ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINDA MÜŞAVİR KADROSUNDA 
GÖREV YAPAN PERSONEL 

Unvanı Adedi Görev Yeri 
Müşavir 6 Millî Saraylar Daire Başkanlığı 

(EK-2) 1983-1994 YILLARINDA YENİ VE ESKİ MİLLETVEKİLLERİNE ÖDENEN 
TEDAVİ GİDERLERİ 

Tutan 
1983 Tedavi Giderleri Yok 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
5.5.1994'e kadar 

62 797 000 
196 569 000 
168 949 000 
453 739 000 
892 372 000 

1 403 828 000 
4762 239 000 
30 967 089 000 
58 129 778 000 
148 847 609 000 
52 800 000 000 
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EK-3 ' 
T.C. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 5.1.1994 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 
BÜTÇE MLY. MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.12.00.05/25 • 
Konu : 1994 Yılı Ödeneklerimiz Hk. 

Bilindiği üzere, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu, 29.12.1993 gün ve Mükerrer 21803 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanununun 5 inci maddesi, 100 Personel Giderleri hariç, diğer ödeneklerden % 4 ke
sinti yapılacağını öngörmektedir. 

İdarî Teşkilat Birimlerimizin, 1994 Malî Yılı için teklifte bulundukları ödenekler ilişik listede 
gösterilmiştir. 

Bu ödeneklerden, Bütçe Kanununda öngörülen % 4 kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar üze
rinden hizmet ve malzeme alımı teklifi yapılabilecektir. 

Sözkonusu teklifler, ihtiyaç doğrultusunda ve azamî tasarrufa riayet edilmek suretiyle yapıla
caktır. 

1992 ve 1993 Malî Yılında olduğu gibi, 100 Personel Giderleri hariç, hiç bir suretle ödenek 
talebinde bulunulmayacaktır. 

Harcamaya konu olacak teklifleriniz, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde ve biriminize ayrı
lan ödenekle sınırlı olarak yapılacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rice ederim. 
TBMM Başkanı adına 

Muammer Telli 
TBMM Genel Sekreteri 

T.C 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 9.2.1994 
Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

BÜTÇE MYL.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.12.00.05/557 

Konu : Mal Alımları Hk. 
Bilindiği üzere, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu, 29 Aralık gün ve 21803 sayılı Mükerrer Res

mî Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Mal-Hizmet Alımları ile Tasarruf Tedbirini içeren 4.2.1994 gün ve 2229 sayılı Başbakanlık 

Genelgesinde de belirtildiği üzere, Bütçe ödeneklerinin bitmesi halinde Maliye Bakanlığından öde
nek talebinde bulunulmayacağı belirtilmiştir. 

Geçen yıllarda Bütçe Teklifinizde talep edilen malzeme alımları birkaç defada gerçekleşmiş 
olup fiyat artışları nedeniyle konulmuş olan ödeneğin yetersiz kalmasına sebep olmuştur. 

Bu nedenle, 1994 Malî Yılı içinde Bütçesinde teklif ettiğiniz ödenek talebinde belirtilen mal
zeme alımlannın, fiyat, KDV ve döviz artışlarından etkilenmemesi ve fazla ödenek harcamasına 
sebebiyet verilmemesi bakımından, talep edilen mal ve malzemelerin tamamının bir defada ve sü
re uzatılmadan yapılmasını önemle rica ederim. 

TBMM Başkanı adına 
Muammer Telli 

TBMM Genel Sekreteri 
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T.G 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 16.2.1994 
Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

. Sayı: A.01.0.GNS.0.12.00.05/641-34690 
Genelge No. 94-1 

Başkanlığın 1994 yılında, Kamu Harcamalarındaki tasarruf tedbirlerini içeren Genelgesi ya
yınlanmış bulunmaktadır. 

Anılan genelgede; Hükümet Programında yeralan ilkelere ve 1994 Yılı Bütçe Kanununda be
lirlenen hedeflere ulaşabilmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlıklı bir şekilde 
sürdürülebilmesi, yurtiçi kaynakların ve ekonomik potansiyelin bütünüyle harekete geçirilebilme
si bakımından, kamu harcamalarının ciddî bir denetim ve disiplin altına alınması ve israftan kaçı
nılması gereğine değinilmiş, bu meyanda bazı tedbirler önerilmiştir. 

TBMM 1994 Malî Yılı bütçe uygulamalarında da aynı hassasiyetin gösterilmesi ve tasarruf 
tedbirlerine titizlikle uyulması gerekmektedir. 

Bu itibarla; 

1. 1994 Malî Yılında Personel Giderleri haricinde, Maliye Bakanlığında ödenek talebinde bu
lunulmayacaktır. Bu nedenle, Birimlerin bütçe teklifinde yer alan ödenekler, amacına uygun olarak 
sarf edilecek, taleplerde tasarruf ilkelerine uyulacaktır. Zorunlu olmadıkça bütçe içi aktarma da ya
pılmayacaktır. 

2. Demirbaş alımları, azamî tasarruf anlayışı içinde ve TBMM Başkanlığından izin alınmak 
kaydıyla yapılacaktır. Mevcut demirbaşların kullanılmasında gerekli özen ve itina gösterilecek, ta
mir ve bakımları daire imkânları ile gerçekleştirilecektir. 

3. Kırtasiye ve malzeme alımlarında, tasaruuf ilkeleri doğrultusunda hareket edilerek, lüzum
suz kağıt ve malzeme alımına gidilmeyecektir. 

4. Hizmet binalarının küçük onarımları tasarruf anlayışı içinde zamanla yapılacak, büyük ba
kım ve onarımların yaptırılmasında mutlak zaruret bulunduğu takdirde, bu tür onarımlar TBMM 
Başkanlığının izni ile yaptırılabilecektir. 

5. Taşıtların küçük bakım ve onarımları dairemiz imkânlarıyla yapılacak, lüzumsuz akarya
kıt sarfiyatı yapılmayacak şekilde araçların kullanımı sağlanacak ve bu hususda Ulaştırma Şube 
Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır. 

6. Elektrik, su ve doğalgaz tüketiminde de tasarrufa riayet edilecek ve lüzumsuz sarfiyatlar
dan kaçınılacaktır. 

7. İthalatla ilgili talepler hemen yapılacak ve böylece kur farklarından kaynaklanan artışların 
asgarî düzeye indirilmesi sağlanacaktır. 

8. Telefon, mobil telefon, faks gibi cihazların kullanımında gerekli özen gösterilerek, gider
lerin asgarî seviyede tutulmasına çalışılacaktır. 

Tüm Daire Başkanlıkları ve Birim Amirleri, bu genelgenin uygulanmasını izleyerek azamî ta
sarrufu sağlamak üzere, gerekli bulacakları diğer tedbirleri ayrrca alacaklardır. 

Yukarıda belirtilen hususlarda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim. 

TBMM Başkanı adına 
Muammer Telli 

TBMM Genel Sekreteri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No: 76 ' Karar Tarihi: 16.6.1994 
.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 16 Haziran 1994 Perşembe günü saat 

11.00'de TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında, Başkanvekilleri; Y. Hatiboğlu, V. 
Tanır, M. Kalemli, K. Genç, Kâtip Üyeler; A. İnceayan, İ. Saygın, İ. Kaya, A. Günaydın, C. Üret
men, K. Bozkurt, İ.H. Çelik, İdare Amirleri; Y. Seçkiner, İ. Gürsoy ile L. Sakıcı'nın katılmasıyla 
toplandı. 

Gündeme geçilerek; 
8. İdare Amirleri tarafından hazırlanan TBMM'nde alınması gerekli tasarruf tedbirleri öneri

lerinin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine; / 
A) Mal ve Hizmet Alımları: 
1. Milletvekili lojmanlarındaki mobilya, mefruşat ve demirbaşların yenilerinin alınmaması, 
2. Demirbaş malzemelerin kendi atölyelerimizde (döşeme, mobilya, doğrama, cila, makina, 

telefon ve benzeri tamir işleri) onarımının yapılması, yeni demirbaş alımlarının durdurularak, ona
rımı yapılan demirbaşların kullanılması, 

3. TV, fax, müzik seti, video, fotokopi makinası alımlarının durdurulması, 

B) Telefon: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kullanılan tüm telefonların kullanımı ve konuşma masrafla

rı ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılması ve alınacak tasarruf tedbirlerinin teknoloji de dik
kate alınarak yeniden tespit edilmesine, 

C) Araç ve Akaryakıt: 
1. Makamlara ve siyasî parti gruplarına tahsis edilen araçlara şehiriçinde ayda en fazla 250 

litre benzin verilmesi ve aşan kısmın kendilerince karşılanması, 
2. Milletvekili lojmanları otobüsleri ring seferlerinin yaz dönemi boyunca günlük 5 sefere in

dirilmesi, 
3. Makam araçlarını (Başkanlık Divanı Üyeleri hariç) kullanan şoförlerin bu araçları evleri

ne götürmemeleri, 
4. Makama tahsisli araçların Ankara dışına çıkmaması. Ancak, araçların temsilin gerektirdi

ği resmî davet sebebi belirtilerek İdare Amirinden onay alınmak suretiyle Ankara dışına çıkması 
mümkün olabilecektir. 

D) Sağlık Harcamaları: 
1. Ayakta tedavide kullanılacak ilaç reçetelerine, TBMM Doktorluğunca en fazla 10 günlük 

doz esas alınarak beş kalemden fazla ilaç yazılmaması, 
2. Yurtdışında yapılan tedavilere ilişkin harcamaların (yurt içinden sevkedilenlerin yol para

sı, yevmiye ve otel ücreti hariç) % 10'unun hasta tarafından ödenmesi, 
3. Özel laboratuvar ve özel radyolojik tetkiklerin bedellerinin ödenmesinde, Türk Tabibler 

Birliği asgari ücret tarifesinin esas alınması, 
Bu hususları, Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyeleri ve Dışarıdan Atandıkları Bakan

lık Görevi Sona Erenler ile Ölenlerin Dul ve Yetim Aylığı Alan Dul ve Yetimlerine Ait Tedavi Yö
netmeliğinde değişiklik olarak kabul edilmesine, 

E) Temsil, Ağırlama ve Yurtdışı Seyahatler : 
1., Dış ülkelerle ilgili yurtdışı toplantılara katılımların en az seviyeye indirilmesi, 
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2. Yurtdışı seyahatlerde prensip olarak Millî Hava Yollarının kullanılması ve uçak biletleri
ne, bilete ödenen parayı gösterir tahsilat fişinin eklenmesi, 

3. Yurtdışından davet edilen heyetlerin ağırlanmasında, (Ulaşım, konaklama, yemek, vb.) ta
sarruf sağlayıcı önlemlerin alınması, 

F) Personel Tasarrufu: 

Personel ile ilgili konuların görüşülüp karara bağlanmasının eylül ayına ertelenmesine, 
Karar verildi. 

69. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TBMM Tutanak Müdürlüğüne alınan bilgisayar
lara ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4775) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başkanlığınız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : TBMM Tutanak Müdürlüğünde kullanılmak üzere bilgisayar alınmıştır. 
Bununla ilgili olarak, 
1. Kaç adet, hangi marka veya markalarda bilgisayar alınmıştır? 

2. Satın alınan bilgisayarların alımı ne şekilde yapılmıştır? İhale usulüyle mi, yoksa DMO 
vasıtasıyla mı alınmıştır? 

3. Satın alınan bilgisayarların TBMM'ye kesilen fatura bedeli TL.'si olarak nedir? 

4. Tek bir bilgisayarın fatura bedeli nedir? 

5. TBMM'nin bu konudaki yazılı talebi var mıdır? Varsa, ne şekildedir? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 12.7.1994 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4775-10061/38267 

Sayın Mehmet Seven 
Bilecik Milletvekili 

İlgi : 25.5.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğüne alınan bilgisayarlara ilişkin ilgi önergeniz aşa

ğıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı. 
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T.B.MLM. 

1. Tutanak Bilgi Sistemi 
ıda gösterilmiştir. 

Malzeme 

MacLÇ 111 4/80 
(Klavye ve Mouse) 

Ekran 14 

Work Group Server 80 
(16/1000) 

Apple Share 

Laser Yazıcı (Pro 630) 

înkjet Yazıcı 
(Skyle Writter) 

Kelime işlem Prog. 

LocalTalk 

Laser Yazıcı 
Select 360 

Etherrnet Transiever 

B : 124 

için alınan 

Miktar 

65 Adet 

65 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

7 Adet 

4 Adet 

80 Adet 

85 Adet 

1 Adet 

2 Adet 

14 . 7.1994 

bilgisayarlar Apple Machintosh marks 

Malzeme 

Quadra 800/8/500 CD 

Klavye Ext. Dizin 

Resim Tarama Prg. 

Ekran 21 

Tarayıcı 
(Apple Color One Sacanner) 

Laser Yazıcı Pro 810 

LC 475 4/80 « 

Klavye Ext. F. 

Ekran 15" Portrait 

Ekran 16" Color 

Sayfa Düzenleme Prog. 

ı olup ade 

Miktar 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

' 13 Adet 

13 Adet 

11 Adet 

2 Adet 

13 Adet 

0 : 1 

Kesintisiz Güç Kaynağı 2 Adet (5 KVA'lık) 

Yeteri kadar lisanslı kelime işlem, sayfa düzenleme, resim tarama ve işlem programları alın
mıştır. 

2. Bilgisayarlar, Sayın İdare Amirliği Makamının talimatıyla Devlet Malzeme Ofisinden sa
tın alınmıştır. 

3. Satın alınan bilgisayarların, kesintisiz güç kaynağı dahil TBMM'ne kesilen fatura bedel
leri toplam 7 829 627 477 TL.'dir. 

4. Bilgisayarların kelime işlemci olarak birim fiyatları 41 658 865 TL.'dır. Ancak komplike 
bir sistem olması nedeniyle tek bilgisayar bazında değerlendirmek mümkün değildir. 

Yüce Meclisimizin tüm birimlerinin otomasyona geçilmesi amacıyla 12.7.1993 tarihinde Sa
yın Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda Anadolu Üniversitesi ile 27.7.1993 tarihinde ko
nu ile ilgili bir protokol imzalanmıştır. 

Bu protokol, TBMM'ne temin edilecek olan bilgisayar donanım ve yazılımın olurluk raporu
nun, teknik ve idarî şartnamelerin ve uygulama planının hazırlanması ve TBMM'nce yapılacak iha
leden sonra şartnamelere uygunluğunun denetimi çalışmalarını kapsamaktadır. 

Hazırlanan Olurluk Raporu, Sayın Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda önce Mec
lisimizde grubu bulunan partilerin temsilcilerine 12.11.1993 tarihinde sunulmuş ve görüş ve eleş
tirileri 19.11.1993 tarihinde alınmıştır. 

25.11.1993 tarihinde ise hazırlanan Olurluk Raporu Sayın Başkanlık Divanına sunulmuştur. 
Ayrıca Sayın Başkanlık Divanının 23.12.1993 tarihindeki toplantısında Avrupa Ülkeleri Parlamen-
tolarındaki otomasyon çalışmaları konusunda bilgi verilmiştir. Sayın Başkanlık Divanının aynı ta
rihteki toplantısında alınan 62 nolu kararına göre, tüm otomasyon çalışmalarının üç sayın İdare 
Amirlerimizin gözetim ve denetiminde yapılması istenmiştir. 
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Olurluk Raporu çerçevesinde, donanım ve yazılım alımına özel donanım ve yazılım gerekti
ren projelerden başlanmasının uygun olacağı kanaatiyle, otomasyona geçilecek ilk proje olarak Tu
tanak, Basımevi ve kısmen Kanunlar ve Kararlar Müdürlüklerimizi kapsayan Tutanak Bilgi Siste
mi düşünülmüş ve Sayın İdare Amirlerimizin imzası ve Sayın Başkanlık Makamının 25.1.1994 ta
rihinde olurları alınmıştır. 

Bu olur aynı zamanda otomasyonla ilgili tüm projelerin, Anadolu Üniversitesinden 2 Bilgi İş
lem Merkezinden 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişilik bir teknik komisyonun oluşturulmasını kap
samaktadır. 

Teknik Komisyonun "Tutanak Bilgi Sistemi" ile ilgili hazırladığı teknik şartname üç Sayın 
İdare Amirlerimize izah edilmiş ve imzaları alınarak bu şartname 8.2.1994 tarihinde Bütçe Maliye 
Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 

70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'iri, gündem dışı söz talebine ilişkin sorusu ve TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'ıın yazılı cevabı (7/4776) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, TBMM İçtüzüğünün 98 inci maddesine göre Sayın Başkanlıkça yazı

lı olarak cevaplandırılmasını talep ederim. 

Saygılarımla. 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

1. Milletvekili olmanın ve konuşmanın cezasını, üç aydır devam eden yargısız bir mahkumi- • 
yetlc çekmeye devam ediyorum. 

Bu yargısız mahkumiyetle cezalandırılanın, masuniyeti olduğu söylenen (!) TBMM kürsüsü 
olduğu açıktır. Çünkü, yargısız mahkumiyetin dayanağı, TBMM kürsüsünde ortaya koyduğum dü-
şüncelerimdir. 

Üç aydır devam eden bu hukuksuz uygulama, demokrasi durağından ne kadar uzakta olduğu
muzu çarpıcı bir biçimde ortaya koymakla, çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 

Bu durumda, konuşan, tartışan ve eleştiren bir milletvekili olmanın, özel bir suç nedeni sayıl
dığı söylenebilir mi? Bu uygulama, milletvekilliğinin göstermelik bir durum olduğunu ortaya koy
muş olmuyor mu? 

2. TBMM, üç dosyadan dokunulmazlığımın kaldırılmasına karar verdiği halde, DGM Savcı
lığı, TCK.nun 125 inci maddesini gerekçe göstererek, TBMM'ce karara bağlanmayan dosyalarımı 
ve bütün yaşamımı dahi soruşturma konusu yapmıştır. Yani TBMM'nin kararı aşılmış, yok sayıl
mıştır. Böyle bir durumda, parlamenter demokrasinin varlığından ve kuvvetler ayrılığından nasıl 
söz edilebilir? Nerede, parlamenter demokrasi? 

Yoksa, TBMM'nin ayrı ayrı görüşmeler yaparak, ayrı ayrı oylamalarla karar vermesi, zevahi
ri kurtarmaya dönük bir işlem miydi? 

3. Bilindiği gibi Anayasa ve TBMM İçtüzüğüne göre milletvekilliği yetki ve görevlerim de
vam etmektedir. 

Nitekim, cezaevinde verdiğim soru önergelerim ve kanun tekliflerim Sayın Başkanlığınızca iş
leme konulmuş ve ilgili Bakanlarda cevap vermişlerdir. Yani yasama yetkilerimin devam ettiği, Sa
yın Başkanlığınızın ve ilgili bakanların uygulamaları ile de resmen kabul edilmiştir. 

Bu resmî kabule rağmen, iki ayı aşkın bir süredir, gündem dışı söz talebinde bulunmama rağ
men, Sayın Başkanlık bu talebimin gereğini yerine getirmemektedir. 

- 2 1 3 -



T.B.M.M. B : 124 14 .7 .1994 0 : 1 

Sayın Başkanlığınızdan farklı tarihlerde, 

a) İşsizlik ve pahalılık 

b) Hükümetin aldığı zam ve işten çıkarma kararları, 

c) Demokrasinin öncelikli sorunları, 

d) Esnaf, çiftçi, memur ve işçilerin sorunları hakkında gündem dışı söz talebinde bulundum. 
Cezaevinde hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunduğum kanun tekliflerim ve soru önergele

rim resmî olarak işleme konulmasına rağmen; yukarıda sunduğum gündem dışı söz taleplerim iş
leme konulmamaktadır. 

Bu çifte standardın nedeni nedir? 

Sayın Başkanlık, DGM savcılarını ve Adalet Bakanlığı bürokrasisini aşamadığı için mi, bu 
anayasal ve yasal söz talebimi yerine getirmemektedir? 

Yasama faaliyetlerimin güvence altına alınması, Sayın Başkanlığın görevi değil midir? Bir 
darbe yapılmamış, anayasa ve yasalar askıya alınmamış, TBMM ve Sayın Başkanlığınızın yetkile
ri devam ediyor ise yukarıda belirttiğim sorunlar hakkında bana söz vermeyi düşünüyor musunuz? 

Yoksa, halkın sorunları hakkında bana söz verebilmek için, DGM savcılarından mı izin alına
caktır? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 12.7.1994 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4776-10101/38396 

Sayjn Mahmut Alınak 
Şırnak Milletvekili 

İlgi: 27.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Gündem dışı söz talebine ilişkin İlgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
30.3.1994 tarihli yazınıza Başkanlığımızca cevap olarak verilen 1.4.1994 tarihli ve 9451 sayı

lı yazımızda; Anayasanın 138 inci maddesi hükmü karşısında isteminizin yerine getirilmesinin 
mümkün görülmediği milletvekili olmanızdan kaynaklanan bazı hakların kullanılmasının, hakkı
nızda verilmiş bulunan tutuklama kararının kaldırılması halinde mümkün olabileceği belirtilmiştir. 

Bu süre zarfında durumunuzda herhangi bir değişiklik olmadığından hakkınızda Başkanlığı
mızca yapılabilecek başkaca bir işlem bulunmamaktadır. 

71. Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'in, TBMM lojmanlarında görevli polislerden biri ta
rafından oğluna kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsa
mettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4777) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, TBMM Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Alınak 

Şırnak 
Bayram günü TBMM lojmanlarında görevli polislerden birisi tarafından 10 yaşındaki oğluma, 

burada yazamayacağım şekilde çirkin küfürler edilmiştir. Oğluma bu şekilde saygısızca, terbiyesiz
ce küfredilmesinin sebebi onun Mahmut Ahnak'ın oğlu oluşudur. 

1. Bizimle ilgili bugüne kadar yapılan tüm hukuksuzluklara yazıkki seyirci kalan Başkanlı
ğınız, şimdi de küçücük çocuklarımızın, ailelerimizin uğradığı saldırılara seyirci mi kalacaktır? 

2. Ailelerimizin TBMM'de ya da TBMM lojmanlarında maruz kaldıkları kötü muameleleri 
engellemeyi düşünüyor musunuz? 

3. Bizi milletvekili olarak görmeyen TBMM'nde çalışan kimi görevliler ve TBMM lojman
larındaki görevlilere halen milletvekili olduğumuzu hatırlatmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 12.7.1994 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4777-10252/38813 

Sayın Mahmut Alınak 
Şırnak Milletvekili 

îlgi 9.6.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM Lojmanlarında görevli polislerden biri tarafından oğlunuza kötü muamele yapıldığı id
dianıza ilişkin İlgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Soru önergenizde değinilen konu hakkında Başkanlığımızca yapılan inceleme sonucunda; 
23.5.1994 günü (Bayramın üçüncü günü) Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Lojmanların
da 1 nolu noktada; nokta görevini ifa etmekte olan polis memuru oradan bisikletle geçmekte olan 
10 yaşlarındaki tanımadığı bir çocuğa görev yerinde ayrılamayacağından bahisle elindeki su şişe
sini vererek yakınındaki çeşmeden su doldurmasını istemesi üzerine; bu çocukta "git kendin dol
dur" şeklinde alaylı cevap vermiştir. Bu ifadeye karşılık polis memuru "Ben senin büyüğünüm ne
den böyle davranıyorsun" şeklinde beyanda bulunmuş ve sözkonusu çocuk buradan ayrılmıştır. 
Tahminen bir saat kadar sonra bu kez oğlunuz Sinan Ahnak'ın, aynı polis memuruna giderek biraz 
evvel su istenilen çocuğun kardeşi Bişir Alınak olduğunu beyan ederek memurla tartıştığı, gerek 
ailenize gerekse çocuklarınıza herhangi bir saldırı, kötü muamele yapılmadığı ve hakaret teşkil 
edecek bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca adıgeçen polis memurunun ikinci bölge illerde görev sırası geldiğinden 15 Temmuz 
1994 tarihi itibariyle Kurumumuzla ilişiği kesilecektir. 
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72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekillerinin 1993 yılı sağlık harcama
larına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/4778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma yazılı cevap vermenizi arz edörim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru : 1.1.1993-31.12.1993 tarihleri arasında milletvekillerinin sağlık ve tedavi giderleri için 
ne kadar harcama yapılmıştır? Tek tek isim ve harcama miktarlarını açıklar mısınız? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 12.7.1994 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4778-10212/38722 
Sayın Halit Dumankaya 

İstanbul Milletvekili 
İlgi: 7.6.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Milletvekillerinin 1993 yılı sağlık harcamalarına ilişkin ilgi önergeniz aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Milletvekillerinin 1 Ocak-31 Aralık 1993 tarihleri arasında gördükleri tedavilerle ilgili olarak 

yapılan harcamaları gösteren liste ilişikte sunulmuştur. Ancak bu harcamaların milletvekili bazında 
isim isim dökümünün çıkarılması mevcut teknik imkânlar çerçevesinde mümkün olamamaktadır. 

(1.1.1993-31.12.1993) TARİHLERİ ARASINDA 
YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİ, DUL-YETİMLERİ VE 19. DÖNEM 

MİLLETVEKİLLERİNE TEDAVİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER 

Eski Üyeler 

Dul-Yetimler 

Yeni Üyeler 

(Özel Hastaneler) 
(Devlet Hastaneleri) 
(Diğer Ödemeler) (+) 

TOPLAM 

(Özel Hastaneler) 
(Devlet Hastaneleri) 
(Diğer Ödemeler) (+) 

TOPLAM 
(Özel Hastaneler) 
(Devlet Hastaneleri) 
(Diğer Ödemeler) (+) 
TOPLAM 

53 612 149 000.-
2 203 232 000.-

43 642 513 000.-

99 457 894 000.-

12 653 100 000.-
413 089 000.-

8 759 615 000.-

21 825 804 000.-
11957 932 000,-

576 097 000.-
14 325 628 000.-
26 858 757 000.-
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Özel Hastaneler (Genel Toplamı) : 11957 032 000.-
Devlet Hastaneleri (Genel Toplamı) : 3 192 418 000.-
Diğer Ödemeler Toplamı (+) : 66 727 756 000.-

GENEL TOPLAM : 148 142 455 000.-

111-180 1993 YILI ÖDENEĞİ : 130 000 000 000.-
Yapılan Harcamalar : 148 142 455 000.-

KALAN ÖDENEK : - 18 142 455 000.-
(Ödenek üstü harcama : Başka harcama 
kalemlerinden karşılanmıştır. 

(+) Diğer Ödemeler : (Gözlük bedelleri ve muayene ücretleri, laboratuvarlara ödenen tahlil 
bedelleri, Prof ve Doktorlara ödenen özel muayene ücretleri, Özel Diş Tabiplerine yaptırılan diş fa
turaları, Eczanelere ödenen ilaç bedelleri ve çeşitli sağlık giderleri gibi ödemeleri içermektedir.) 

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet RaufErtekin 'in, görevli olarak yurtdışına çıkan milletve
killerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı ce
vabı (7/4779) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Zat-ı âlinizce yazılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
1. 17-19 Ocak ve 4-5 Nisan tarihleri arasında yurt dışına görevli olarak çıkış yapmak için baş

vuran milletvekilleri ve komisyon başkanları kimlerdir? 

2. Anılan tarihlerde başvuran bu milletvekilleri Merkez Bankası'ndan ne kadar döviz satın al
mışlardır? 

3. "Görevli" olarak yurt dışına çıkış yapmak isteyen milletvekillerinin hangileri yurt dışına 
çıkmıştır, hangileri çıkmamıştır? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 12.7.1994 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4779-10305/39053 

Sayın Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya Milletvekili 

îlgi: 14.6.1994 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Görevli olarak yurt dışına çıkan milletvekillerine ilişkin ilgi önergeniz ilişikte cevaplandırıl
mıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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17-19 OCAK 1994 VE 4-5 NİSAN 1994 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVLİ OLARAK YURTDI 
GÖREVLİ OLARAK KATILDIKLARI TOPLANTILARI VE KENDİLERİNE ÖDENEN DÖVİZ 

Adı ve Soyadı 

S. Kemal Mimaroğlu 

Engin Güner 

Selçuk Maruflu 

Cemal Özbilen 

N Vehbi Dinçerler 
C9 . 

I 
Münif Islamoğlu 

Uluç Gürkan 

Coşkun Kırca 

İrfan Demiralp 

Seçim 
Çevresi 

Ankara 

İstanbul 

İstanbul 

Kırklareli 

Ankara 

Görev Tarihi 

17.1.1994 

" 

" 

17-19.1.1994 

„ 

Kastamonu 17.1.1994 , 

Ankara 

İstanbul 

Samsun 

" 

. . » 

10-18.1.1994 

Gidilen Şehir Görevin Mahiyeti Yevmiye T 

İstemi han Talay 
Selahattin Kılıç 

Brüksel Avrupa Konseyi Parlamenter 13.776 
Meclisi Siyasî Komisyon Topl. 

20.664 

" 20.664 

Ottova KAA Askerî Teknolojisinin 1.237,5 
Yayılması Alt Komisyonu Topl. 

" 1.237,5 

Kopenhag AGİK Parlamenter Asamblesi 3.793,5 
Daimi Komite Toplantısı 

3.793,5 

3.793,5 

İçel 
Adana 17-19.1.1994 

Moskova-Kiev Avrupa Konseyi Parlamenter 1.276 
Meclisinin Mahallî İdareler, 
Bölge Planlaması ve Çevre 
Komisyonunun İnceleme Gezisi 

" 1.566 
Roma Avrupa Konseyi Parlamento 1.187.212,5 

Meclisi Ekonomik İşler ve 
Kalkınma Komisyonu Sempozyumu 



Adı ve Soyadı 

Hüsamettin Cindoruk 

Seçim 
Çevresi Görev Tarihi 

Eskişehir 4-7.4.1994 

Gidilen Şehir 

Sofya 

i . 
Görevin Mahiyeti 'Yevmiye 

Bulgaristan Meclis Başkanının 720 
vaki davetine icabet eden 
Parlamento Heyetimizin 
Başkanı olarak 

Mehmet Dönen 

Ahmet Derin 
Muzaffer İlhan 
Mustafa Parlak 

Hatay 

Kütahya 
Muğla 
Rize 

Bulgaristan Meclis Başkanının 598 
vaki davetine icabet eden 
Parlamento Heyetimizin 
üyesi olarak 

598 
598 
598 

Not: Yukarıdaki listede belirtilen para birimlerinden FF Fransız Frangı'nı, $ ABD Dolan'nı, C$ Kanada Dol 
DKr Danimarka Kronu'nu simgelemektedir. 

Yurtdışına çıkış yapan kişilerin T.C. Merkez Bankasından döviz alma mecburiyetleri olmamakla berabe 
Saymanlığımızca, T.C. Merkez Bankası Kambiyo Şubesi Müdürlüğüne, gidecekleri ülkenin para birimine 
yazılmakta; Sayın parlamenterler, döviz kurlanna göre, dövizlerini diledikleri kaynaktan temin edebilmekted 
alınan döviz miktannın belirtilmesi mümkün olmamaktadır. 

Kayıtlarımızın tetkikinde, yukarıda isimleri kayıtlı sayın parlamenterlerin tamamının yurtdışına çıktıklan 
subunu yaptıkları anlaşılmıştır. 




