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2.- — (10/31, 98, 128) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi 
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2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 15 arkadaşının, su baskınla
rının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Bosna-Her
sek'teki Sırp saldırıları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/67) 

4. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Bosna-Her
sek'te meydana gelen son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/68) 

5. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının Bosna-Her
sek'te yaşanan soykırım ve Sırp vahşeti konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/69) 

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

A)ÖNGÖlWŞMELER 
1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili 

Abdullatif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan 
saldırılar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

2. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Mil
letvekili Nihat Matkap'ın, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk 
kamuoyundaki etkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 

• (8/43) : : 

3. — Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/65) 

4. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mah
mut Oltan Sungurlu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/66) 

5. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Bosna-Her
sek'teki Sırp saldırıları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/67) .-... 

6. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Bosna-Her
sek'te meydana gelen son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/68) 

7.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının Bosna-Her
sek'te yaşanan soykırım ve Sırp vahşeti konusunda genel, görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/69) 

VI. - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve'Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 
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2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve , 

İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 456 
3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) . 4 6 6 

4. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı-. 
s ı : 283) 456 

5. '*—• İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 466 

6. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) v 466 

7. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 466 

8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) ,.'. 466 

9. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 466 

10. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum 
Milletvekilleri Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatibbğlu ve Cemal 
Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değitirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe'komisyonları raporları (2/851, 
2/987) (S. Sayısı: 757) ' 467 

' 1 1 . — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 467 

12. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) 467 

13. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi (2/1007, 2/1110,2/1312) (S. Sayısı: 861 ve 861'e 1 inci Ek) 467 
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14. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58 'e l inci Ek) 467 

15. —Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 457 

16. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa-
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 467 

17. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/137,1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 468 

18. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 468 

19. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 468 

20. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 468 

21. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 45g 

22. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 468 

23. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 469 

24. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 469 
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25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşımn, Bulgaris
tan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlem
lerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çele
bi, İsmet Özarslân, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, 
Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Baka
nı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Hakla
rında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'în, basında yer alan "Bor-

sa'da Kirli Oyun" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakani 
Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/6794) 

; % —— , 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

İstifa eden ve istifası kabul edilen Erman Şahin'den boşalan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
na, İzmir Milletvekili Hali Çulhaoğlu'nun atanmasının uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. ' - . ' ' . . 

Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, (8/65); 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 

(8/66); 
Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda birer genel görüşme açılmasına ilişkin öner

geleri okundu; önergelerin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı; 

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen son olayları yerinde ince
lemek ve araştırmak amacıyla, Mecliste temsil edilen siyasî partilerin mutabakatıyla hazırlanan or
tak bildiri üzerine, Genel Kurulun, 14 Mart 1995 tarihli 85 inci Birleşiminde kurulan partilerarası 
özel komisyonun raporunun bastırılarak milletvekillerine dağıtıldığı ve bu birleşim tutanağına ek
leneceği, 

Açıklandı. 

(10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 14 Temmuz 1995 
tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Anavatan Partisi Grubunun, Bosna-Hersek'te gelişen olayları, yarattığı siyasî sonuçları ve 
alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere Başkanlığa sunulan genel görüşme önergesinin öngö
rüşmelerinin, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerinin tamamlanmasından sonra he
men yapılmasına ilişkin önergesi okundu. 

Refah Partisi Grubunun, 17.7.1995 tarihinde Başkanlığa verilen ve 18.7.1995 tarihli Gelen 
Kâğıtlarda yayımlanan (8/65) esas numaralı, Bosna-Hersek'te meydana gelen son olaylar hakkın-
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daki genel görüşme önergesinin öngörUşmelerinin Genel Kurulun 18.7.1995 Salı günkü (bugün) 
Birleşimde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerinin Tamamlanmasından sonra ya
pılmasına ilişkin önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği; 

Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Gruplarının: Gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 280 inci sırasında yer alan 878 sıra sayılı 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifinin, bu kısmın 32 nci sırasına alınarak, görüşmelerine, Genel Kurulun 
18.7.1995 Salı günkü birleşiminde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerinin tamam
lanmasını takiben ve yarım kalan işlerden önce başlanılması ve bu iki konunun görüşmelerinin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması; Anayasa değişikliği hakkındaki kanun teklifi
nin birinci görüşmelerinin tamamlanmasından sonra bugün okunmuş bulunan Bosna-Hersek'te 
meydana gelen olaylar konusundaki (8/65) ve (8/66) esas numaralı genel görüşme önergelerinin 
öngörüşmelerine başlanılması; 18.7.1995 Salı günkü birleşimde, sözlü sorular ile diğer denetim ko
nularının görüşülmemesi; 19.7,1995 Çarşamba günü, Genel Kurulun 10.30 -13.00, 14.00 - 19.00, 
20.30 - 24.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin 
müşterek önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği; 

• - Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının (3/İ870) (S. Sayısı: 868) görüşmelerine 
devam edilerek yapılan açık oylamadan sonra kanunlaştığı; 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair (2/1468) (S. Sayısı: 878) Kanun Teklifinin; 

Yapılan gizli oylamalardan sonra kabul edildiği; 

Açıklandı. 
Gündemin, "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler'' kısmının; 

1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 

2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 193, 

7 nci sırasında bulunan 322, • 

8 inci sırasında bulunan 337, < 
9 uncu sırasında bulunan 394, 
10 uncu sırasında bulunan 395, 

11 inci sırasında bulunan 404, 
12 nci sırasında bulunan 373, 
13 üncü sırasında bulunan 554, 
14 üncü sırasında bulunan 606, 
15 inci sırasında bulunan 609, 
16 nci sırasında bulunan 624, 
18 inci sırasında bulunan 690, 
19 uncu sırasında bulunan 779, 
S. Sayılı Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarısı ve soruşturma komisyonları 

raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda bulunmadıklarından; 
• - 4 0 4 - - • 
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5 inci sırasında bulunan 180 sayılı Kanun Tasarısının görüşmeleri, tasarının maddeleri daha 

evvel^komisyonca geri alındığından; 

Ertelendi. 

Alınan karar gereğince, 19.7.1995 Çarşamba günü saat 10.30'da toplanmak üzere, 02.38'de 
birleşime son verildi. 

Vefa Tanır " ' 

Başkanvekili 
İlhan Kaya Işılay Saygın 

İzmir İzmir 
Kâtip Üye ' Kâtip Üye 

'" . # — — 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

19.7.1995 ÇARŞAMBA 

Teklif 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 81 arkadaşının, Senirkent'te Vukubulan Sel 
Âfeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/1480) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.1995) 

Rapor 

1. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarıları ile Bo
lu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/515, 2/521, 
1/559) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tarihi: 18.7.1995) (GÜNDEME) ' 

Genel Görüşme Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırı
lan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

2. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Bosna-Hersek'te meydana gelen 
son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100. ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının Bosna-Hersek'te yaşanan soy
kırım ve Sırp vahşeti konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/69) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.1995) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 17 arkadaşının, sporun ve sporcuların sorunla
rının araştırılarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 
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2. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevi gen ve 15 arkadaşının, su baskınlarının nedenlerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.7.1995) 

• • . • • . • • • • . • _ - * — — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYE : İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 143 üncü Birleşimini açıyorum., 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını, 

yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, Divanı tamamlayın... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Birleşimi Divansiz açamazsınız Saym Başkan... (ANAP 

sıralarından "ara verelim" sesleri) ., 
BAŞKAN - Grup başkanvekilleri, 15 dakikalık ara kâfi mi, yoksa saat 11.00'de mi toplana

lım? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Saat 11.00 olsun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Saat 11.00 olsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Divan teşekkülünde güçlük olduğu için, saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 

ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 10.37 

——— m-—-—-
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İKİNCİOTURUM 
Açılma Saati: 11.03 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

• . ' . • — — © • - — • ' '. 

BAŞKAN - Sayın milletvekileri, 143 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır, Sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Kars Milletvekili Mehmet Alp'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemimiz bugün yoğun olduğu için gündemdışı söz veremiyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne ka

dar, Orman Bakanı Hasan Ekinci 'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1928) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına \ 

Akdeniz Çevresel Teknik Yardım Programının METAP Dünya Bankası tarafından düzenlenen 
toplantısına katılmak üzere, 18 Temmuz 1995 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan Ekin
ci'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. - ••'•'' ' • ' ' . • 

Süleyman Demirel 
. Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN -Bilgilerinize sunulmuştur. < 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 17 arkadaşının, sporun ve sporcuların sorunla

rının araştırılarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/239) 

BAŞKAN -r- 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Sporun, insanlar ve ülkeler arasında barış, dostluk ve kardeşliği geliştiren niteliklerinin her ge
çen gün önemini daha da artırması karşısında, ülkemizde spor olanaklarının geliştirilmesi, sporla 
ilgili kuruluşların yeniden yapılandırılması, yerel yönetimlerin spor faaliyetlerine yapabilecekleri 
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katkıların, sporla ilgili mevzuatın eksikliklerinin, sporcuların sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim so
runlarının tespiti, gerçeklerin ortaya çıkarılması Ve önlemlerin alınabilmesi için, Anayasanın 98, İç
tüzüğün 102 ve 102 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ede
riz. . ' , • ' • 

Mehmet Sevigen ^ Bahattin Alagöz 

istanbul Gaziantep 
Hasan Basri Eler Şahin Ulusoy 

Edirne Tokat 
İbrahim Tez 

' • Ankara 

Mehmet Kerimoğlu Mustafa Doğan 

Ankara Gaziantep 
Ercan Karakaş Vahdet Sinan Yerlikaya 

İstanbul Tunceli 

Coşkun Gökalp Sabri Yavuz 

Kırşehir Kırşehir 

Ural Köklü Esat Canan 

Uşak Hakkâri 
Cemalettin Gürbüz Ali İbrahim Tutu 

Amasya Erzincan 
Aydın Güven Gürkan Mümtaz Soysal 

İçel Ankara 
Gerekçe: 
Ülkemizde spora ilginin yoğunluğuna rağmen, sporcu sayısı, nüfusun yüzde 1-2'si arasında 

seyretmektedir. Spor kulübü sayısı ise 5 bin civarında olup, bunların çoğu da, bir iki dalda, birkaç 
sporcuyla faaliyet gösterebilmektedir. Bunda, öncelikle, spor faaliyetlerinin gerek altyapı gerek 
malzeme gerekse de yarışmalara katılma maliyetlerinin yüksekliğinin payı büyüktür. 

Özellikle, amatör sporcularımız büyük yokluklar içinde spor yapmaya çalışmakta, sosyal gü
venlik ve sağlık olanaklarından yoksun bulunmaktadırlar. Bu yüzden, hem sayıları 500 bine yakla
şan amatör sporcu potansiyeli layıkıyla değerlendirilememekte hem de sağlıklarını riske atarak 
olumsuz şartlarda mücadele vermeye zorlanmaktadırlar. 

Türkiye, olimpiyat düzenlemeye talip olurken, sporla uğraşan kitleyi koruma altına alan dü
zenlemeleri getirememiş, sporun gelişmesi için gerekli olan tesis olanaklarını artiramarriıştır. 

Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve artırılması için, Türkiye'de, gençlik spor örgütlen
mesinin yeniden düzenlenmesi, spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması yolunda adımlar atılma
mıştır. Spor kulüpleri, Dernekler Yasası cenderesine girdirilmiş, esnek* güçlendirici organizasyon
lar oluşturulması engellenmiştir. Bu olumsuz tabloda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor federas
yonlarının seçimini düzenleyen mevzuatın da sorumluluğu büyüktür. Sporun merkezî idareye bağ
lı olarak geliştirilmeye çalışılması, günümüzün ihtiyaçlarını ne yazık ki karşılayamamaktadır. Bu 
noktada, yapıların demokratikleştirilmesinin yanında yerelleştirilmesi de ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

İbrahim Özdiş 

Adana 
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Gümrük Birliği sürecinde, ülkemizde, Avrupa örneğinde gençlik ve spor yapılanmalarına ih

tiyaç artmaktadır. Bu organizasyonlar gerçekleştirilmediği takdirde, sporcularımızın uluslararası 
yarışmalarda daha büyük başarılar elde etmelerini beklemek hayal olmaktan öteye gitmeyecektir. 

Sporun insanlar ve ülkeler arasında barış, dostluk ve kardeşliği geliştiren niteliklerinin her ge
çen gün önemini daha da artırması karşısında, ülkemizde spor olanaklarının geliştirilmesi, sporla 
ilgili kuruluşların yeniden yapılandırılması, yerel yönetimlerin spor faaliyetlerine yapabilecekleri 
katkıların, sporla ilgili mevzuatın eksikliklerinin, sporcuların sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim so
runlarının tespiti, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve önlemler alınması için, Meclis araştırması açıl
ması, zorunluluk olmuştur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 15 arkadaşının, su baskınlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (101240) 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul'da 8, 9, 10 Temmuz günleri yağmur sonucu ortaya çıkan su baskınlarının nedenleri
nin, yurttaşların zararlannın ve giderilme yollarının, ihmali bulunanların tespiti, gerçeklerin ortaya 
çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Sevigen 

istanbul 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Ercan Karakaş 

İstanbul 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
İbrahim Özdiş 

Adana 
Ural Köklü 

Uşak 
Şahin Ulusoy 

Tokat 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Vahdet Sinan Yerlikaya 

• Tunceli 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Mümtaz Soysal 

Ankara 

Gerekçe: İstanbul'da, birkaç gün yağan sağanak yağış doğal bir felakete dönüşmüş ve şehrin 
büyük bir kısmını tahrip etmiştir. Yaklaşık 1 500 su baskını gerçekleşmiş, elektrik, telefon hatları 
arızalanmış, ulaşım felç olmuştur. Bir yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. 

Büyük reklamlarla açılan borsa binası, dünyada görülmedik bir şekilde, yağmur nedeniyle iş
lem yapamamış, bazı televizyon kuruluşlarının yayınları aksamış, bazı gazeteler eksik olarak bası
labilmiştir. 
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Yağmur sonucu oluşan sorunlar, sadece, altyapısı eksik olan gecekondu bölgelerinde ortaya 

çıkmamış, en yeni, en modern yapılaşmalarda da görülmüştür. TEM yolu sular altında kalmış, ula
şım durmuştur. Uluslararası standartlarda olduğu ileri sürülen yapıların yağmurda karşılaştığı so
runlar projelerin yetersizliğini, denetimlerin eksikliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Kanalizasyonlar patlamış, taşmış ve gerek toprak üzerinde gerekse İstanbul'un su kaynakların
da salgın hastalık tehlikesi yaratmıştır. 

Belediyeler, su baskınlarına zamanında ve yeterli düzeyde müdahale yapamamış; bu nedenle, 
vatandaşların mağduriyeti daha da artmıştır. Genel olarak ortaya çıkan olumsuzlukların, İstanbul'un 
yıllardan beri plansız büyümesi ve buna bağlı olarak yetersiz altyapı, yerel yönetimlerin ihmalkâr
lığı, çarpık kentleşmeden kaynaklandığı söylenebilir. Felaketle ortaya çıkan bazı olumsuzluklara 
bakıldığında, kanaletlerin tıkalı olduğu, yapılan yolların mazgalsız ve eğimsiz yapıldığı, altgeçitle-
rin su baskınlarına korumalı yapılmadığı, resmî birimlerin doğal felaketlere karşı önceden hazırlık
lı olmadığı kolayca görülmektedir. 

Dünya kenti olma iddiasındaki İstanbulumuzun sağanak yağmura teslim olmasının nedenleri
nin, ihmali bulunanların, vatandaşlarımızın zararlarının ve giderilme yollarının tespiti, gerçeklerin 
ortaya çıkarılması ve önlemlerin alınması için Meclis araştırması açılması zorunlu hale gelmiştir. 

, BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmamasına ilişkin öngörüş-
meler, sırasında yapılacaktır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevitve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıla
rı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/67) 

BAŞKAN - Şimdi, üç adet genel görüşme önergesi vardır; onları okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'teki Sırp saldırılan ve zulmü karşısında Türkiye'nin alabileceği önlemleri belir
lemek üzere, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 99'uncu maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. , 

Bülent Ecevit 

Zonguldak . 

Erdal Kesebir , 

Edirne 

İstemihan Talay 

İçel 
Nami Çağan 

İstanbul 

Veli Aksoy 

İzmir 

UluçGürkan 

Ankara 

Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 

Hüsamettin Özkan 

İstanbul 

Atilla Mutman 

İzmir 

Ender Karagül 

Uşak 

Gerekçe: Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları ve zulmü tüm insanlığın vicdanını isyan ettirecek 
ölçüye varmıştır. Bir ulus yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Saldırıların hedefi durumunda
ki Bosnalı Müslümanlar, kendilerini savunma hakkından bile yoksun bırakılmaktadırlar. Bosnalı 
Müslümünların tek güvencesi olan Türkiye'nin, bu zulüm ve soykırım karşısında tüm insanlığa ör-
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nek olacak bir etkin tutum belirlenmesi ivedi bir zorunluluktur. O nedenle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bir an önce, konunun görüşülmesi gerekir. , 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğluve 9 arkadaşının Bosna-Hersek'te meydana gelen 
son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/68) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmeler konusunun, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca acilen bir genel görüşme açılmasını ve bu telebimizin, konuyla il
gili verilen diğer önergelerle birleştirilerek ele alınmasını arz ederiz., 

Muhsin Yazıcıoğlu Recep Kırış 
Sivas Kahramanmaraş 

Esat Bütün Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
İsmet Gür Saffet Topaktaş 
Aksaray Kahramanmaraş 

Ahmet Özdemir Gaffar Yakın 

Tokat Afyon 
Mahmut Orhon Mehmet Çevik 

Yozgat Ankara 
Gerekçe: 
Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilân edilen Srebreniea'da Sırplar tarafından işgal 

edilmiş ve binlerce Müslüman Boşnak bir katliamla karşı karşıya bırakılmıştır. Şii anda, Birleşmiş 
Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Saraybosna dahil birçok şehir de aynı tehlikeyle her 
an karşı karşıya bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin, NATO'nun, AGİT'in sessiz ve seyirci kaldı
ğı bu gelişmeler karşısında, Türkiye olarak biz, eli kolu bağlı duramayız. 

Siiah ambargosu, sadece Müslüman Boşnaklar için söz konusu olmakta, Sırplar her türlü yol
dan silah temin edebilmektedir. Orada katledilen insanlar bizim kardeşlerimizdir, yakınlarımızdır. 
Türkiye olarak, gerek bizzat gerek dünya çapında alınabilecek tedbirleri gözden geçirmek ve geliş
meleri ortaya koymak bakımından, acilen, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel görüşme 
açılmasını zarurî görmekteyiz. , ' • ' . . , 

r Saygılarımızla. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının Bosna-Hersek'te yaşanan soy- • 

kırım ve Sırp vahşeti konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8169) 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te yaşanan soykırım ve Sırp vahşetiyle diğer gelişmelerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi için Anayasanın 98, İçtüzüğün 99 uncu maddeleri gere
ğince genel görüşme açılması için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
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Muharrem Şemsek Yaşar Erbaz 

Çorum •" Yozgat 
Seyfi Şahin Mustafa Dağcı 

Kayseri Kayseri 
Tuncer Şekercioğlu MusaErarıcı 

Elazığ Konya 
Recep Ercüment Konukman Osman Sevimli 

İstanbul Karaman , 
Osman Develioğlu Tunca Toskay . 

Kayseri İstanbul 
Osman Ceylan Servet Turgut 

İstanbul Konyş 
Rıza Müftüoğlu Oktay Öztürk 

Erzurum Erzurum 
Koray Aydın 

Trabzon 
Gerekçe: • 
Bosna-Hersek'te, son zamanlarda büyük bir Sırp vahşeti yaşanmakta, insanlık suçu işlenmek

tedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatının bugüne kadarki tedbirleri Bosna-Hersek'teki Sırp zulmünü 
durduramamış, Bösnâ-Hersek'teki Müslümanlar tüm dünyanın gözleri önünde katledilmiş, yerle
rinden, yurtlarından edilmiş, işkence ve soykırıma tabi tutulmuşlardır. 

Bosna-Hersek'te gelişen olaylar Türkiye'yi yakından ilgilendiren olaylardır. Son olarak Sreb-
renica'da yaşanan ve Birleşmiş Milletler askerlerine güvenliği emanet edilmiş insanların maruz kal
dığı muameleler karşısında Türkiye'nin Bosna-Hersek'le ilgili politikalarını yeniden gözden geçir
mek, daha ciddî ve aktif politikalar devreye sokma mecburiyeti doğmuştur. 

Bosna-Hersek'te meydana gelen son olaylar karşısında mevcut durumun tespit ve tahliliyle, 
Hükümetimizce alınabilecek tedbirlerin tespiti hususlarının ortaya konabilmesi için bir genel gö
rüşme açılması gerekmektedir. -

\ BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — (10/31, 98, 128) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1929) 

BAŞKAN - Araştırma komisyonu başkanlığının süre uzatılmasıyla ilgili bir tezkeresi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 14.7.1995 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca, komisyon raporuna 

esas teşkil edecek inceleme, araştırma faaliyetlerinin devamı ve raporun hazırlanabilmesi amacıy
la, Genel Kurulun ilgili kararı tarihinden geçerli olmak üzere 3 aylık yeni bir çalışma süresi veril
mesi için gereğini saygılarımla arz ederim. 

• A l i Eser 
• Samsun 

Komisyon Başkanı 

- 4 1 3 -



T.B.M.M. B:143 19 .7 .1995 0 : 2 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Sayın Başkan, hangi komisyon bu? 
BAŞKAN - Trafik Komisyonu efendim. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler;... Etmeyenler.... Komisyon tezkeresi kabul 
edilmemiştir. , 

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'in, milletvekilliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi 
(4/510) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın milletvekilliğinden isti
fa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, TürkiyeBüyük Millet Meclisi üyeli-
ğinın düşmesinin açık oylamasını yapacağız. İstifa önergesinin gerçekliği, yani imza teyidi, Baş
kanlıkça ve Divanca tespit edilmiştir. 

Şimdi, istifa önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birbuçuk yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisinde boş bulunan 22 üyelik için araseçim 
yaptırmayan; bunun, dördüncü yıl sonuna kadar yapılmasının Anayasanın 78 inci maddesine göre 
mecburî olmasına rağmen "yapmasak da olur" şeklinde ifadeler kullanan ve tüm Parlamentoyu bir 
anayasa ihlaline sürüklemeye çalışan İktidarı bu yanlışından döndürmek: 

Boş bulunan 22 üyelik için seçim yaptırmak, belki, bu vesileyle, erken genel seçim yolunu 
açabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği
nin düşmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu, yani 226 kabul oyu gerekmektedir. Bu
nun için de, oylamayı, açık oylama şeklinde yapacağız. 

Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada kabul oyu 226'nın altında olduğu takdir
de üyeliğin düşmesi kabul edilmemiş olacaktır. Oylamaya katılım, toplantı yetersayısı olan 150'nin 
altında olduğu takdirde, oylama tekrarlanacaktır. 

Şimdi, açık oylamanın ne şekilde yapılacağını, Genel Kurulun oyuna sunacağım. 
Açîk oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser 

şeklinde yüksek sesle oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Oylama bu şekilde yapılacaktır. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Efendim, oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, biraz beklesek; telefon etmeye gönderdik; 3 arkadaş 

var, gelecekler şimdi. 
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ADİL AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, hastanedeydim; o nedenle geç kaldım... 
BAŞKAN - Zamanında gelseydiniz... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, öğleden sonra oy
lamanın tekrarı mümkün değil mi? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Öğleden sonra gelecek arkadaşlar var; öğleden sonra oyla
manın tekrarı mümkün değil mi? 

BAŞKAN - Efendim "oy kullanamadım; kabul diyeceğim" diye dövüneniniz varsa, herhalde 
ona lüzum kalmayacak. 

Sayın Adil Aydın, herhalde sizin istediğiniz oluyor galiba. Oturarak bekleyelim, ayakta değil. 
CENGÎZ BULUT (İzmir) - "Oy vermezsek namerdiz" dediler; ama, kaçtılar. 
BAŞKAN - Seçim sevdalısı olup da kendisine kıyamayanlar, Eyüp Aşık'a kıyarak zevk ala

caklar!.. Bakalım netice ne olacak! 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Seçimden kimin kaçtığı ortaya çıktı. 
Seçim kaçakları... Seçim kaçakları... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık'ın, milletvekilliğin
den istifa etmesi nedeniyle Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeliğinin düşürülmesinin açık oylamasına 222 sayın üye katılmış; 219 kabul, 3 ret oyu çıkmış
tır. Bu sonuca göre, Anayasanın 84 üncü maddesinin istediği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 
226 kabul oyu çıkmadığı için, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın üyeliğinin düşmesi kabul edilme
miştir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Anavatan Partisinden kaç kişi oylamaya ka
tılmamıştır, onu öğrenmek istiyorum; (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ne konuşuyorsun, terbiyesiz adam! Anavatan Partisini 
soruyor!.^ DYP'den kaç kişi var, onu söyleyin. 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Namertliği kabul ediyorsunuz... Ne yüzsüz adamsın! 

Bu kadar yüzsüzlük olur mu! 
CENGİZ BULUT (İzmir) - İktidar seçimden kaçıyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeni oyladığımız bir husus değildir; bu oylamalar zapta ge
çiyor, ilan ediliyor; neden endişe ediyorsunuz. 

CENÇİZ BULUT (İzmir) - Seçim kaçağı bu İktidar! Hodri meydan; haydi millete, haydi hal
ka! ' . • ' ' . - . ' 

BAŞKAN - Sayın Bulut,, iki gündür sesinize hasrettik! Buyurun... 

Sayın grup başkanvekilleri, şimdi, genel görüşmelere geçeceğim; ancak, vakit bir hayli geç ol
muştur. Genel görüşmeleri de bölmek istemiyorum. Eğer grup başkanvekilleri katılıyorsa, saat 
14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara vereceğim; kabul mü efendim?.. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.20 

'; —:—•—® — 
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ÜÇÜNCÜOTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

.-• — _ _ © - _ _ 

BAŞKAN ^Türkiye Büyük Millet Meclisinin 143 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, 

Bosna-Hersek 'teki son gelişmeler ve Goradze 'ye yapılan saldırılar konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/42) 

2. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Grup Başkan-
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in, Bosna - Her-
sek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/43) 

3. — Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Bosna-Her
sek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/65) 

4. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungur
lu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/66) 

5. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıla
rı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/67) 

6. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Bosna-Hersek'te meydana gelen 
son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/68) 

7.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 arkadaşının Bosna-Hersek'te yaşanan soy
kırım ve Sırp vahşeti konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/69) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

Genel Kurulun 18.7.1995 tarihli 142 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, Refah Partisi 
Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek'te son ge
lişen olaylar konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile; Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane 
Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda, Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergelerinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aynı konuda, bugün okunan üç genel görüşme önergesiyle, gündemin 
126 ncı ve 127 nci sırasında, Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili 
Abdullatif Şener'in ve o zamanki SHP Grubu adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Ni-
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hat Matkap'ın genel görüşme önergelerinin öngörüşmesinin birlikte yapılmasını; yani, 7 önergenin 
birlikte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet burada. 
Önergeler 7 tanedir, tekrar okutmama lüzum görüyor musunuz? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Okunmasın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeler daha evvel okunmuştur. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Efendim, okunsa iyi olur. Millete hitap ediyoruz; ne ol

duğunu bilsinler, Parlamentonun ilgi gösterdiğinin farkına varsınlar. 
BAŞKAN - Peki efendim, vakit alacak; ama, okutacağım. 
7 önergedir, önergeler uzun yazılmıştır; Sayın Divan Üyesinin oturarak okumasını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İki yıldır Bosna-Hersek'te insanlıkdışı olaylar yaşanmaktadır. Kadınlara.tecavüz edilmekte, 

çocuklar sakat kalmakta, yüzbinlerce Müslüman, katliamlar sonucu hayatını kaybetmektedir. 
En son, Sırpların Gorazde'ye saldırılarıyla binlerce Müslüman ölüm-kalım mücadelesi verme

ye başlamıştır. Toplu ölümlerin yaşandığı, kimyasal silahların kullanıldığı, bazı haber kaynakların-
ca ifade edilen bu son saldırılar, Türk kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bosna-Hersek'te yaşayanlardan daha fazla Boşnak, Türkiye'de yaşamaktadır. Olaylar Türki
ye'de, büyük bir kaygıyla izlenmektedir. Birleşmiş Milletler, NATO ve benzeri uluslararası kuru
luşlar, Avrupa'nın ortasında cereyan eden katliama karşı gerekli hassasiyeti göstermemektedir. NA-
TO'nun 4 dakikalık bir hava operasyonunun, oradaki katliamı durdurmaya yetmeyeceği ortadadır. 
Körfez krizi sırasında, Irak'ı günlerce bombalayan Batılı güçlerin, Bosna-Hersek konusunda aynı 
duyarlılığı sergilemediği de görülmektedir. 

Artık, anlaşılmıştır ki, Birleşmiş Milletlerin silah ambargosu, doğrudan doğruya, Bosna-Her-
sekli Müslümanları silahsızlandırmaya yönelik bir mekanizma halini almıştır. Sırplar, her türlü si
lah ihtiyaçlarını karşılarken, ambargo sebebiyle Müslümanların silah temin edecekleri kanallar tı
kanmaktadır. Son Goradze saldırıları da göstermiştir ki, Müslümanların, canlarını, mallarını ve na
muslarını koruyabilmelerinin tek yolu, savunmalarını yapabilmeleri için yeterli silah ve askerî mal
zemeye sahip olmalarıyla mümkündür; yoksa, uluslararası güçlerin, Müslümanların ne toprakları
nı ne de can ve mallarını koruma etkinliği ve niyeti yoktur. 

Goradze, Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan güvenli bölgelerden biri iken, Sırp saldırı
ları karşısında güvenceden yoksun bırakılmıştır. 

Bu konuda, Türk kamuoyunda mevcut duyarlılığın da dikkate alınarak, Bosna-Hersek'teki son 
gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar hakkında, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 99, 100 ve 
101 inci maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener 
RP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1989 yılında, siyasî rejimin yıkılışının ardından, Yugoslavya'da başlayan bağımsızlık taleple

ri sonucu oluşan yeni siyasî harita, bugün, söz konusu ülkenin topraklarının kan gölüne dönmesi
ne yol açmıştır. Avrupa'nın göbeğinde süren bu kirli savaş sonucu, çocuklar öldürülmekte, kadın-
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lar tecavüze uğramakta, kısacası, sivillere yönelik saldırılar, gün geçtikçe artmaktadır. Tarih bo
yunca "Büyük Sırbistan" peşinde koşan Sırpların, silah ve insan üstünlüğü ile acımasızca Bosnalı 
Müslümanlara saldırması, kabul edilir bir olay değildir. 

Bugün yaşanan olayların ardında, Sırpların, Yugoslavya'nın dağılmasına karşı çıkmaları ve es
kiden olduğu gibi, Sırp denetiminin sürmesini istemeleri yatmaktadır. Nitekim, Bosna-Hersek'te, 
bağımsızlık için halkoylamasını boykot edip, alman kararı tanımamaları, bununla da yetinmeyip, 
içsavaş başlatmaları bu nedenledir. Defalarca alınan ateşkes kararları sürekli ihlal edilmektedir.Si-
lah ambargosu ise, yasal olmayan yollarla silah edinmeyi Sürdüren Sırplarca delinmektedir. Kaldı 
ki, ulusal ordu tümüyle Sırpların denetiminde bulunmakta ve yerel Sırp milisleri ve çevre ülke des
tekleriyle beraber Bosnalı Müslümanlar karşısında başedilmez bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bağımsızlık ilan eden Slovenya, Hırvatistan 
ve Makedonya ile birlikte, 6 Şubat 1992 'de, Bosna Hersek Cumhuriyetini tanımış, Sırp saldırıla
rının başlamışından itibaren duyarlılığını yitirmemiş, Birleşmiş Milletler ve ikili görüşmeler nez-
dinde, diğer islam ülkelerinin aksine, her türlü girişimde bulunmuştur. Türkiye, baştan beri akan 
kanın durması, bölgede barışın hakim olması ve insan haklan ihlallerinin durması için bu girişim
lerini sürdürmektedir. 

Durum bu kadar açıkken, Sırpların iki yıldır süren Goradze'ye saldırışım yetersiz, yanlış ve 
hatta yalan haber yayınlayarak duyuran, halkın duyarlılığını istismar ederek yayın yapan bazı TV 
kuruluşları, ulusal çıkarlarımızı da tehlikeye düşürerek sorumsuz yayıncılık örneği vermişlerdir. 
Söz konusu kuruluşlar, sözbirliği etmişçesine, aynı gün Sırpların kimyasal silahla saldırarak 5 bin 
kişiyi öldürdüğünü duyurmuşlar ve halkı ertesi gün yapılacak mitinge çağırmışlardır. Oysa, Birleş
miş Milletlerden yapılan açıklamada, saldırıda son iki haftada ölü sayısının 156 olduğu açıklan
mıştır. Kimyasal silah kullanıldığı, bırakın güvenilir kaynakları, Bosna Hersek Başbakanı tarafın
dan bile doğrulanmamıştır. Halkın duyarlılığı istismar edilerek yapılan yayınlar sonucu istanbul ye 
Ankara başta olmak üzere, ilan edilen alanlarda toplanan vatandaşlar, bu kez de bazı siyasî kadro
larca ikinci kez istismar edilmiş ve kışkırtılmıştır. Tümüyle yasadışı olan gösteriler, Bosna-Hersek-
li insanların acıları kullanılarak, laiklik karşıtı amaçlarla, siyasî partilerimize, devletimizin güven
cesi altındaki dimplomatik temsilciliklere, TRT'ye ve basın mensuplarına ve hatta demokrasinin 
temel kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelmiştir. Dahası, bu planlı ve örgütlü gösteri, la
ikliğin Anayasaya alınışının kutlandığı güne rastlatılarak; asıl amacın, Bosna Hersek ile dayanış
maktan çok, laik demokratik düzeni yok etmek olduğu mesajı bilinçli olarak verilmiştir. 

Bosna-Hersek'te ki, herkesi üzen gelişmeler ve Goradze'de yapılan saldırılar ile bunları kamu
oyuna yanlış ve kışkırtıci biçimde duyuran yayın organları ve de bunlarla ilgili, amacından saptırı
larak düzenlenen izinsiz protesto gösterileri hakkında, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 99, 100 ve 
101 inci maddeleri gereğince, genel görüşme açılmasını SHP Grubu adına arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
Grup Başkanı 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar nedeniyle Müslüman Boşnaklara karşı uygulanan soykı
rımını acilen görüşmek üzere, Anayasanın 98, içtüzüğün 99 uncu maddeleri gereğince, genel gö
rüşme açılması için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 

RP Grup Başkanvekili 

(Kocaeli) 
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Gerekçe: 

Bosna-Hersek'te ateşkes süresinin sona ermesinden sonra, Sırplar tarafından, özellikle Saray-
bosna'nın yeniden bombalanmaya başlaması, daha o günlerde Hükümetin ve Meclisin ele alması 
ve görüşmesi gereken konuların başında gelmeliydi. 

Ancak, Hükümet ve Meclis olarak iç meselelerimize daldık. Bosna'da olupbitenleri birkaç ha
reket dışında, duyarlılıkla takip edemedik. 

Oysa, Birleşmiş Milletlerin Suplardan yana olduğunu, güya koruması altında bulundurduğu 
Bosnalı Müslümanları Sırp canilere elleriyle teslim edecekleri pek de uzak olmayan bir ihtimaldi. 

Sözüm ona, askerden oluşan ve fakat asker ahlakı ile hiçbir alakası olmayan Birleşmiş Millet
ler gücünün Srebrcnica'da tamamen savunmasız kırkbin insanı, Sırpların hunhar ve vahşi tecavüz
lerine terk ederek kaçması, hem Birleşmiş Milletler camiası hem fundamentalist Batı için bir utanç 
belgesidir. 

Srebrenica'da yaşanan olaylar ve çaresizlik içindeki halkın en yakın güvenlik bölgelerine doğ
ru kaçışı, yollarda yaşanan perişanlıklar, tel örgüler arkasına hapsedilen kadınlar, aç ve sefil çocuk
lar ve hangi esir kampına götürüldüğü bilinmeyen 20 bin Boşnak erkek Müslüman. 

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın bile bir şeyler yapmak için çırpındığı siyaset arena
sında sesini çıkarmayan İslam devletleri ve de Türkiye. 

Hükümet suskun olabilir; Batı aşıklığı, Hükümetin gözünü bürümüş olabilir; Batı'nın Sırplar
da simgelenen vahşet salyalarını medeniyet olarak görebilir; ancak, 65 milyonun oylarıyla bu Par
lamentoda bulunan milletvekilleri daha fazla susamaz; susarsa, bu duyarsızlığın hesabı çok ağır 
ödenir. 

O nedenle, daha fazla vakit geçirmeden, Bosna-Hersek'te son yaşanan olaylar üzerinde bir ge
nel görüşme açılmasında zaruret vardır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te gelişen üzücü ve ürkütücü olayları, Bosna-Hersek Devletinin ortadan kaldı
rılmasına, bilhassa Bosna-Hersek'li Müslümanların yerlerinden ve yurtlarından edilmelerine ve 
katliamına yönelik Sırp vahşetini ve bunun siyasî sonuçları ile bütün kurum ve kuruluşlarıyla dev
letimizin bugünden itibaren alması gereken tedbirleri görüşmek üzere, Anayasanın 98, İçtüzüğün 
99 uncu maddeleri gereğince eh kısa zamanda bir genel görüşme açılması için gereğinin yapılma
sını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
ANAP Grup Başkanvekili 

, (Gümüşhane) 

Gerekçe: Bosna-Hersek'te dünyanın gözü önünde cereyan eden son gelişmeler, Avrupa'nın or
tasındaki insanlık dışı zulmün, vahşetin ve katliamın artarak devam ettiğini göstermektedir.. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve AGİK gibi uluslararası örgütler aciz kalmış, iti
barları bitmiştir. İKÖ ciddî bir varlık gösterememiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan Batı Temas Gru
bu ülkeleri, tek4ek ve birlikte hareket ederek, inisiyatif aldıkları konuda çözümsüzlüğü tercih et
mişler, sadece müzakere yoluyla çözüme ulaşma aldatmacasına sığınmışlar, Sırp tarafının kendi 
planlarını kabul etmemesini içlerine sindirmişlerdir. 
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Başta İngiltere olmak üzere Batı ülkeleri, masumla mütecavizi, zalimle mazlumu eşit tutmuş

lar, Bosna-Hersek'te cereyan eden olayları iç savaş olarak kabul etmişler, Bosna-Hersek'in nefsi 
müdafaa hakkını elinden almışlar, hukuk dışı silah ambargosu uygulamışlar, başta Müslüman Boş
naklar olmak üzere, burada yaşayan Sırpları ve Hırvatları âdeta ölüme mahkûm etmişlerdir. Bu de
ğerlendirme ahlak dışı bir tutumun göstergesidir. 

Avrupa Birliği, Lord Ovven gibi Sırp yanlısı ve peşin fikirli bir İngilizi özel görüşmeci tayin . 
ederek, adil bir çözümü ortadan kaldırmıştır. 

Dünyadaki tutum ve gelişmelerden cesaret alan Sırplar, İngiliz ve Rus politikalarının desteğin
de NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere meydan okumuşlar, Güvenlik Konseyince kurulan ve yaşa
yanların hayatının garanti edildiği güvenlikli bölgelere saldırmışlardjr. Srebrenica düşmüş, binler
ce masum insan, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar açlık ve sefalet içinde evlerinden atılmıştır. Erkekler 
esir alınmış ve katledilmiştir. Zepa düşmek üzeredir. Sırp liderleri Göradze'yi ve hatta Saraybos-
na'yı ele geçireceklerini ilan etmişlerdir. 

Askerî birliğimizin yerleştiği Zenica ve dolayısıyla Türk askeri tehdit altındadır. 
Çatışmaların Balkanlara yayılma ihtimali giderek artmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın savaşa katılmasın

dan endişe ettiğini ilan edebilmektedir. 

Yeni seçilen Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere'nin önderlik ettiği politikadan ayrılarak, silahlı , 
müdahale öngörmekte ise de Avrupalılar çekingen davranmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletle
ri, Avrupa'nın kendi meselesi dediği bu olaya, Avrupalılardan önce müdahale etmekte kararlı gö
rünmektedir. 

Gelişen bu olaylar karşısında dünyayı harekete geçirmek, adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak 
amacıyla, devlet ve millet olarak, bütün kurum ve kuruluşlarımızla olupbitenleri yeniden değerlen
dirmek ve bütün dünyaya yeni tedbirler önermemiz zorunlu hale gelmiştir. 

Yukarıdaki nedenlerle derhal bir genel görüşme açılmasını faydalı ve gerekli görmekteyiz. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları ve zulmü karşısında Türkiye'nin alabileceği önlemleri belir
lemek üzere, Anayasanın 98, İçtüzüğün 99'uncu maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını say
gılarımla arz ederiz. 

Bülent Ecevit 

(Zonguldak) 

ve arkadaşları 

Gerekçe: 
Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları ve zulmü, tüm insanlığın vicdanını isyan ettirecek ölçüye 

varmıştır. 
. Bir ulus yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Saldırıların hedefi durumundaki Bosna'Iı Müslümanlar, kendilerini savunma hakkından bile 
.yoksun bırakılmaktadırlar. 

Bosna'Iı Müslümanların tek güvencesi olan Türkiye'nin, bu zulüm ve soykırım karşısında, tüm 
insanlığa örnek olacak bir etkin tutum belirlemesi ivedi bir zorunluluktur. 
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O nedenle, TBMM'de bir an önce konunun görüşülmesi gerekir. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddesi uyarınca acilen bir genel görüşme açılmasını ve bu talebimizin, konuyla ilgi
li verilen diğer önergelerle birleştirilerek ele alınmasını arz ederiz. 

Muhsin Yazıcıoğlu 
(Sivas) 

ve arkadaşları 
Gerekçe: 

Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenica Sırplar tarafından işgal 
edilmiş ve binlerce Müslüman Boşnak bir katliamla karşı karşı bırakılmıştır. Şu anda BM tarafın
dan güvenli bölge ilan edilen Saraybosna dahil diğer birçok şehir de aynı tehlike ile her an karşı 
karşıya bulunmaktadır. BM'nin, NATO'nun, AGİT'in sessiz ve seyirci kaldığı bu gelişmeler karşı
sında, Türkiye olarak biz eli kolu bağlı duramayız. Silah ambargosu, sadece Müslüman Boşnaklar 
için söz konusu olmakta,. Sırplar her türlü yoldan silah temin edebilmektedir. Orada katledilen in
sanlar bizim kardeşlerimizdir, yakınlarımızdır. Türkiye olarak, gerek bizzat gerek dünya çapında 
alınabilecek tedbirleri gözden geçirmek ve gelişmeleri ortaya koymak bakımından acilen 
TBMM'de bir genel görüşme açılmasını zaruri görmekteyiz. 

Saygılarımızla. ' 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te yaşanan soykırım ve Sırp vahşeti ile diğer gelişmelerin TBMM Genel Kuru
lunda görüşülmesi ve Anayasanın 98, İçtüzüğün 99 uncu maddeleri gereğince genel görüşme açıl
ması için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Muharrem Şemsek 
(Çorum) 

ve arkadaşları 

Gerekçe: 
Bosna-Hersek'te son zamanlarda büyük bir Sırp vahşeti yaşanmakta, insanlık suçu işlenmek

tedir. 
Birleşmiş Milletler Teşkilatının bugüne kadarki tedbirleri, Bosna-Hersek'teki Sırp zulmünü 

durduramamış, Bosna-Hersek'teki Müslümanlar tüm dünyanın gözleri önünde katledilmiş, yerle
rinden yurtlarından edilmiş, işkence ve soykırıma tabi tutulmuşlardır. 

Bosna-Hersek'te gelişen olaylar, Türkiye'yi yakından ilgilendiren olaylardır. Son olarak Sereb-
renica'da yaşanan ve Birleşmiş Milletler askerlerine güvenliği emanet edilmiş insanların maruz kal
dığı muameleler karşısında, Türkiye'nin, Bosna-Hersek'le ilgili politikalarını yeniden gözden geçir
mek, daha ciddî ve aktif politikalar devreye sokmak mecburiyeti doğmuştur. 

Bosna-Hersek'te meydana gelen son olaylar karışısında mevcut durumun tespit ve tahlili ile 
Hükümetimizce alınabilecek tedbirlerin tespiti hususlarının ortaya konulabilmesi için bir genel gö
rüşme açılması gerekmektedir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması husu

sunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun 
göstereceği diğer bir imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve Gruplar için 20'şer dakika, önergede imzası bulunanlar için 
10'ar dakikadır. 

Sayın Hükümet, söz sırası sizde efendim; buyurun. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'ın, eski SHP Grubu adına 
Sayın Aydın Güven Gürkan'ın, yine, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şenerye arkadaş
larının, ANAP Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu ve arkadaşlarının, DSP Grubu adına Sayın Bü
lent Ecevit ve arkadaşlarının; ayrıca, Sayın Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının, Sayın Muhsin 
Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vermiş oldukları, Bosna-Hcrsek'teki olaylarla ilgili durumun vahame
ti dolayısıyla, konunun Büyük Millet Meclisinde gözden geçirilmesi için, bir genel görüşme yapıl
ması doğrultusundaki çeşitli önergeler üzerinde Hükümetimizin görüşlerini sunmak için huzuru
nuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, bütün gruplarımızın, bütün miljetvekillerimizin hissiyatını yansıtan bu 
genel görüşme gerekçelerini dikkatle dinledik. Hepsi de, milletimizin, iki yıldan fazla bir süredir, 
Bosna-Hersek'te işlenen facialar karşısında, oradaki haksızlık karşısında, oradaki zulüm karşısında, 
orada, her türlü insanlık ölçüleri dışına çıkan davranışlar karşısında tepkilerini ifade ediyor ve bun
ların devamı karşısında neler yapabiliriz; bunları, Büyük Millet Meclisinde görüşmemizi istiyorlar. 

Şüphesiz, bu duygular, bu düşünceler çok yerindedir ve yalnız, Türkiye'deki milyonlarca Boş
nak kardeşimizin, vatandaşımızın kardeşlerinin durumları dolayısıyla değil; ama, insanlığın kabul 
etmemesi gereken bir vahşet karşısında, bunu durduracak bir şeyler yapmak için düşünmek, öneri
lerde bulunmak gibi çok doğru bir istek olarak değerlendiriyoruz bu önergeleri. 

Ben, size, önce, kısaca durumu özetleyeyim; sonra, Hükümetimizin yapmaya çalıştığı şeyleri 
anlatayım; ondan sonra da, tabiî, Büyük Millet Meclisimizin sözcülerinin görüşlerini dinleyeceğim. 
Herhalde, sonunda, hepimize yararlı olacak görüşier ortaya çıkacak. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, karşı karşıya bulunduğumuz durum, birçok bakımdan vahim: 

dir, birçok bakımdan milletimizi, Avrupa'yı, dünyayı, bütün insanlığı yakından ilgilendirmektedir. 
Bir bakıma, yeni bir durumdur; yani, yeni diyorsam, dünyanın bütün tarihi içinde karşı karşıya kal
dığı yeni bir durumdur. Şüphesiz, insanlık dışı davranışlar, zulümler, işkenceler, soykırımlar ya da 
soykırıma benzer hareketler, etnik temizlikler; bunlar geçmişte yapılmıştır; ama, şimdi vardığımız 
noktada, Birleşmiş Milletlerin kurulmasının 50 nci yılında, büyük dünya savaşlarının bitmiş oldu
ğu bir dönemde, artık, dünyada barışa eriştik, artık, insan haklarına saygı son noktasına gelmiştir, 
artık, milletlerarasındaki veya gruplar arasındaki kavgalar barış içinde, diyalogla çözülecek diye 
söylediğimiz ve bunu kabul etmeyenleri kınadığımız bir noktada, böyle bir durumla karşılaşmamız, 
bence, yeni bir durumdur. Çünkü, söylenen şeylerin yeterli olmadığını gösteriyor. İyi niyetler ola
bilir; fakat, bu iyi niyetleri gerçekleştirecek, bu iyi niyetlerin fena niyetlere karşı üstünlüğünü, bu
günkü durumda, bugünkü milletler dengesi içinde gerçekleştirecek bir noktaya henüz varmadığı
mızı gösteriyor; o bakımdan yeni bir durumdur, o bakımdan ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz 
çok yerindedir. Şüphesiz birçok şey söylenecektir, hepsini dikkatle dinleyeceğimi tekrar ediyorum. 

İzninizle, konunun kendisine geleyim. İki yıldan fazla bir süredir bunu yaşıyoruz. Bosna-Her-
sek devletinin bağımsızlığını ilan etmesinden sonra -ki, bu da, eski Yugoslavya Federasyonunun 
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kendiliğinden parçalanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur- dört tane devlet bağımsızlıklarım kazan
dılar, ilan ettiler. Dünya, Birleşmiş Milletler onların bağımsızlığını kabul etti, yalnız, Bosna-Her-
sek üzerinde bir saldırganlık peyda oldu ve o zamandan beri de devam ediyor, hâlâ bitmedi. Bunun 
amacı da açıkça görülüyor, Bosna-Hcrsek'in etrafındaki Bosnalı Sırplar, Büyük Sırbistan hayali 
içinde, kendi kafalarındaki daha geniş ülkeyi, ülke topraklarını elde etmek için, durmadan saldır
maya devam ediyorlar. Bunu, geçen iki yıldır yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler buna karşı bir şeyler 
yapmaya çalışıyor. Hatırlatmaya çalışayım; daha işin başında, Sırp saldırganlığı başladığında, da
ha Avrupa "ne oluyor" diye düşündüğünde, o zamanki Dışişleri Bakanımız Sayın Çetin, Londra'da-
ki toplantıya belirli bir eylem.planıyla gitü; "Sırp saldırganlığını durdurmanın yolu vardır, buna 
karşı Birleşmiş Milletler kararlı bir tutum takınabilir, Avrupa'daki güçleriyle bunu yürütebilir ve bu 
saldırganlık durur" diye, o zaman, gayet açık, belirli bir plan önerdi; ama, çok yazık ki, o planı, o 
zaman Londra'da toplanan Avrupa güçleri kabul etmediler ve başka bir yola girdiler. O başka yol, 
birtakım arabulucular bulmak ve Birleşmiş Milletlerin, barışgücü şeklinde, olaya müdahale etme
yen, sadece orada bulunmak üzere insanlar göndererek bir çeşit gözlemcilik yapması ve barışı ko
rumaya çalışır görünmesi şeklinde kendini gösterdi. Bu tutum, Sırpların saldırganlığını adım adım 
devam ettirdi, etnik temizlemeye adım adım mâni olamadı ve son vardığımız noktada -ki, bu da, 
aşağı yukarı iki üç aydır vardığımız nokta- Bosna-Hersek'in içindeki Saraybosna'nın doğusundaki 
"güvenlikli bölge" diye ilan edilen yerlere, Sırpların yeni saldırganlıkları, yeni saldırmaları ortaya 
çıktı. 

Biliyorsunuz, Batı Temas Grubu bir barış planı hazırladı. Batı Temas Grubu içinde Türkiye 
Cumhuriyeti, maalesef, yok; onu kurarken bizi almadılar. 5 ülke var; fakat Türkiye yok. Bu, Batı 
Temas Grubunun hazırladığı bir barış planı ortaya çıktı. Bu barış planını Bosnalılar kabul ettiler, 
Hırvatlar kabul ettiler, yalnız Bosnalı Sırplar kabul etmediler. Onlara kabul ettirtmek için bir süre 
uğraşıldı, sonra, nedense, vazgeçilmiş bir havaya girildi; ama, Bosnalı Sırplar, kabul etmemekten 
başka, bunları kabul etmemelerinin nedeni olarak ortaya çıkan güvenlikli bölgelere âdeta saldır
maya hazırlandılar. 

Güvenlikli bölgeler, gene, Birleşmiş Milletlerin, bir çaresizlik içinde; ancak, yapabilecekleri 
en son hareket olarak "biz buraları koruyoruz" diye ilan ettikleri bölgelerdir ve Birleşmiş Milletle
rin Banş Gücünün koruması altındadır. "Buralara Sırpların girmesini istemiyoruz; eğer, girerlerse, 
NATO hava gücü onlara engel olacaktır" diye bir de plan ortaya çıktı; ama, son günlerde gördük 
ki, bu plana rağmen, Sırplar bu güvenlikli bölgeleri ellerine geçirmek yolundadırlar. Hatırlarsınız, 
ilk bu iş ortaya çıktığında, NATO, yine Birleşmiş Milletlerden aldığı talimatla, bir hava saldırısı 
düzenledi; ama, bu saldırı üzerine Sırp saldırganları oradaki, yerdeki bazı Birleşmiş Milletler Ba
rış Gücü askerlerini rehin aldılar ve onları havagücüne karşı kalkan olarak kullanmak şantajına git
tiler ve bu şantaj bir ölçüde başarılı oldu; çünkü, sonunda bu hava saldırıları durdu, rehineler bıra
kıldı; ancak, sonunda görüyoruz ki, Sırp saldırganları hazırlıklarını tamamlamış oldular ve arkasın
dan Srebrenica denilen nispeten büyük ve güvenlikli yere saldırdılar. Bu saldırı daha başlamadan 
önce, Cumhurbaşkanımız, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanından aldığı haber üzerine, dünyanın ileri 
gelen güçlü devletlerin -özelljkle temas grubunda olan devletlerinin- hepsinin başkanlarına haber 
göndederek, durumun vahim olduğunu, bir saldırının başlamak üzere olduğunu, onun için NA-
TO'nun harekete geçmesi gerektiğini, Birleşmiş Milletlerin bir şey yapması gerektiğini anlattı; 
ama, bu yeterli olmadı ve Bosnalı Sırplar, Srebrenica'ya saldınlarını devam ettirdiler ve sonunda 
orada Birleşmiş Milletlere bağlı küçük bir birlik, hiçbir şey yapamadı; bir şey yapamamalarının 
ötesinde, orada bulunmaları, NATÖ'nun hava saldırılarını da önledi; çünkü, "onların hayatı tehli
keye düşüyor, o halde bir şey yapamayız" havasına girildi ve sonunda Srebrenica Sırp saldırganla
rının eline düştü, oradaki 40 binden fazla Boşnak, bu durum karşısında çaresiz kaldılar; alınan ha-
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berlere göre -ki, bu haberleri hepimiz duyuyoruz, televizyonlar veriyorlar, basın hepsini veriyor-
yarıya yakın kısmı, 20 binden fazla insan, perişan bir halde dağlardan, tepelerden geçerek Tuzla'ya 
iltica ettiler; ama, orada kalan 20 bin insandan 4-5 bin kadarının esir olduğu anlaşılıyor; bunlar, ge
nellikle, erkekler ve genç hanımlar, genç kızlar, genç insanlar; ayrıca, 4-5 bin insanın da kayıp ol
duğu söyleniyor. Tabiî, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir durum; kabul edilmesi mümkün ol
mayan bir durum; çünkü, o bölge, Birleşmiş Milletlerin, açıkça, güvenlikli diye ilan ettiği bölgey
di. Yani, buraya girilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış bir bölgeydi; ama, onu din
lemeden, Sırp saldırganların orayı ele geçirdiklerini gördük. Buna baktığınız zaman, örneğin, 
Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinden bir farkı yok. Uluslararası hukukun ihlali diye baktığınızda, ikisi 
de birbirine benziyor. Gerçi, birisi, yıllardır kabul edilmiş bir devlet ve sınırları belli, öbürü yeni 
kabul edilmiş bir devlet; ama, onun sınırlarını da, bir ölçüde, Birleşmiş Milletler garanti etmiş ol
du "orası güvenlikli bölgedir" dedi; onu dinlemeden, Sırp saldırganları oraya girdiler. Buna karşı, 
Birleşmiş Milletlerin, tıpkı, Kuveyt'in Irak tarafından işgalinde olduğu gibi bir şey yapması gere
kirdi; ama, henüz, o kararlılığı göstermedi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kuveyt'te petrol var, orada petrol olmadığı için... 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Şüphesiz, biraz evvel konuşmama baş

larken söylediğim yeni durum, işte, burada kendini gösteriyor. Birleşmiş Milletlerin böyle bir olay 
karşısında kendiliğinden tepkiye geçmesi, kendiliğinden güvenliği sağlayacak hareketlere geçmesi 
için, henüz, gelenek kurulmamış, henüz bir ortam kurulmamış. Her olay karşısında, güçlü devlet
ler, o olayın kurbanları açısından kendi çıkarları nasıldır, ona bakıyorlar; kendi çıkarlarına uygun 
ise, o kurbanların yardımına koşuyorlar, değilse, o zaman başkası kurtarsın diyorlar; işte, bunu kas
tediyorum yeni bir durum diye; ama, bu, şüphesiz, devam edemez. Eğer, dünyanın güvenlik içinde 
olmasını istiyorsak, Birleşmiş Milletlerin dünyanın güvenliğini korumasını istiyorsak, kurbanların 
milliyetine, ırkına, dinine bağlı olmayan bir güvenlik sisteminin kurulması gerekir; bu da, elbet bir 
gün kurulacak; ama, oraya, bugün, varmış değiliz, onu, uzun vadeli bir hedef olarak aklımızda tut
makla beraber, bugünkü durumu incelemeye devam etmek ve çaresini aramak noktasındayız elbet. 

Boşnakların kahramanca direnişine rağmen Srebrenica'nın düşmesinden sonra, şimdi, buna 
benzer bir dramın Zepa'da tekrarlanması noktasındayız. Zepa düştü, düşecek diye haberler her gün 
geliyor. Orayı koruyan Birleşmiş Milletler gücü, daha da küçük bir güç; zaten, Zepa daha küçük 
bir yer. O bakımdan, oranın korunabileceği de çok imkân dahilinde görünmüyor. Ondan sonra, yi-, 
ne, güvenlikli bölge olarak ilan edilmiş olan Gorazde var; Gorazde daha büyük bir yer. Bugünkü 
haberlerde görmüşsünüzdür; Bosnalı Sırpların lideri Karadziç "Gorazde'yi de alacağız; orayı, bize 
güzellikle' verin, yoksa, biz alırız; teslim olurlarsa bir şey yapmayız" gibi şeyler söylüyor. . 

Bütün bunlar, bir anlamda, Bosnalı Sırpların "Büyük Sırbistan" hayalinin nasıl gerçekleşece
ğinin planlandığını gösteriyor. Saraybosna'nın doğusundaki bu güvenlikli bölgeleri aldıkları zaman 
-eğer haritaya bakarsanız, görüyorsunuz ki- büyük bir bölge, doğrudan doğruya, Bosnalı Sırpların 
egemenliği altına girmiş oluyor. Bu, güvenlikli bölge olarak ilan edilen yerlerin işgal edilmesi de
mek -tekrar ediyorum- Birleşmiş Milletlerin ilan etmiş olduğu sınırların ihlali demektir; dolayısıy
la, Birleşmiş Milletlerin, buna karşı, bir şey yapması şart. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Gali ne yapacak?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu noktada, 
konu, sadece, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünün korunmasının, Bosna-Hersek'teki masum in
sanların bu zulümlerden kurtulmasının, etnik temizleme gibi, çeşitli vahşetler gibi şeylerden kur
tulmasının ötesinde bir anlam da taşıyor; çünkü, Birleşmiş Milletlerin böyle bir saldırgana karşı 
aciz kalması, dünyanın öbür tarafındaki muhtemel saldırganlara da yol göstermiş oluyor; onlara da 
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"fırsat kollayın, komşunuzun zayıf bir anında, siz de hücum edin ve eğer yanınıza güçlü müttefik
ler de almışsanız, kimse size bir şey yapamaz" haberini veriyor, bu mesajı veriyor. Bunlar, dünya
da, büyük savaşlar kalmadı, artık güvenlik kuruldu havasına girdiğimiz ortamda, şüphesiz, hiç de 
iyi işaretler değil; ama, bu işaretlerin iyi olmaması, onları kabul etmek ve yapacak bir şey yoktur 
şeklinde bir çaresizliğe girme sonucunu da vermemelidir; şimdi, bu noktadayız. Bu noktada ne ya
pabiliriz?.. Buraya kadar Avrupa'daki mevcut örgütlerin bir şey yapamadığını ya da -öyle söyleme-
yeyim- yeterli bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Elbette, birçok toplantılar yapıldı; gerek AGİT 
içinde gerek NATO'da gerek Avrupa Birliğinde gerek Birleşmiş Milletlerde birçok toplantı yapıl
dı. Daha bugün sabah -öğrendiğime göre- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son toplantısı so
nunda yaptığı Başkanlık açıklamasında, Zepa'ya saldırının durmasını istiyor, oradaki gerek Bosna
lıları gerek Boşnakları gerek Bosnalı Sırpları, Birleşmiş Milletler Güçlerine hücum etmemeye ve 
barışa çağırıyor; bunları söylüyor. Birleşmiş Milletler takip etmeye devam ediyor; ama, bugüne ka
dar yapılanın yeterli olmadığı açık... ' 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Onlar güçten anlar, güçten... 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Bunların ötesinde, başka kuruluşlar; ör

neğin İKÖ dediğimiz İslam Konferansı Örgütü de yeterli bir tepki yahut yeterli bir durdurma gücü 
gösteremedi. İslam Konferansı Örgütü, bizim girişimimizle bir temas grubu kurmuştu. 11 ülkeden 
meydana gelen bir temas grubu var -ki, biz onun içindeyiz- bu temas grubu zaman zaman toplanı
yor; ama, bu toplantılar sonunda, henüz oradan da saldırganları durduracak bir yöntem, bir karar
lılık sonucu bir usûl bulunamadı. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Toplantılarda ne yapıyorsunuz efendim... 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Şüphesiz, bu noktada, hepimizin aklın

dan geçen aynı şey; bir saldırganı durdurmanın, onun gücünün üzerinde bir güçle karşılamaktan 
başka çaresi yoktur. Mesele, bunu nasıl oluşturacaksınız; çünkü, bu bir dünya meselesi, her ülke
nin oradaki olaylarla ilgili özel çıkarları var. Birleşmiş Milletlerin, bugüne kadar ortaya koyabildi
ği durdurma gücü, bugüne kadar ilk defa Kore'de, sonra Kuveyt'te, sonra Somali'de kendini göste
rebildi; ama, bakarsanız, her sefer, bu gücün ortaya çıkmasına kolaylık gösteren, kolaylık yapan bir 
birlik mevcuttu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde. İlk sefer birlik yoktu; fakat, birliğe uy
mayan devlet orada yoktu, öbür seferler herkes oradaydı ve aralarında daha önceden başka neden
lerle kurulmuş bir birlik vardı; bugün, o birlik yok mâalesef; aralarında birlik olmayınca, bu örgü
tü çalıştıracak Güvenlik Konseyi ortaya çıkıp da, bu birliği oluşturduk diyemiyor. O zaman ne ya
pacaksınız; bugünkü durum işte bu... Tabiî, önünde sonunda buraya geleceğimiz belliydi; çünkü, 
her olay karşısında yeni bir güç oluşturmak âdeta -bir benzetme yapmama izin verirseniz- şehirde 
her hırsızlığın sonunda yeni bir polis örgütü kurmaya benzer. O evin arkadaşları, polis olarak orta
ya çıkıyorlar, o evi sevmeyenler ona mâni oluyorlar, böyle bir durum aşağı yukarı var; ama, bu, el
bette bitmelidir ve bitecektir. Mesele bitinceye kadar, Bosnalı kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız, biz 
onunla uğraşıyoruz. Meclisimizin de sanıyorum elindeki mesele budur; o bakımdan da görüşlerini
zi dikkatle dinleyeceğiz. 

Hükümet olarak bizim, şimdiye kadar yaptıklarımızı anlatayım Sayın milletvekilleri., 
BAŞKAN - Sayin İnönü, 7 önergeyi bir arada görüşüyoruz; 7 önerge üzerinde de 7 arkadaşı

mız kişisel konuşmalarını yapacaklar; sizin vaktiniz doldu; aşağıdan sualler de oldu; size bir müd
det tanıyacağım; 5 dakikada toparlayabilir misiniz efendim... 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Sayın Başkan, hay hay, toplarım... 
Sayın milletvekilleri, bu durumda bizim yaptığımız, mümkün olduğu kadar çok gücü devreye 

sokmaya çalışmak oldu. Elimizde, NATO üyesi olmamız dolayısıyla NATO'nun gücü var. NATO 
Bakanlar Konseyini hemen toplantıya çağırdık; ama, henüz toplanmadılar. Arkasından, İslam Ör-
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gütü Temas Grubunun toplanması için çalışmalara devam ettik, önümüzdeki günlerde -umuyoruz 
Cenevre'de- bir toplantı olacak. Aynı şekilde, daha üst düzeyde, Cumhurbaşkanları düzeyinde bir 
toplantı olsun diye uğraşıyoruz; ama henüz tam olarak gerçekleşmedi. Ayrıca, Londra'da, Batı Te
mas Grubunun bir toplantısı söz konusu, o toplantıda biz yokuz, bizi çağırsınlar istiyoruz; fakat, he
nüz çağırmadılar. 

Şimdi, önümüzde bu toplantılar var. Bunları önümüzdeki cuma ve cumartesi günlerinde ger
çekleştireceğiz. Orada söyleyeceğimiz şeyler şunlar olacaktır: Bu saldırganlığı durduracak bir gü
cün ortaya çıkması şarttır. Mevcut güce, bunu yapacak bir şekil verilmelidir. Bu şeklin verilebil-
mesi-için ne gerekiyorsa, o yapılmalıdır; yoksa, bu saldırganlık karşısında Birleşmiş Milletlerin gü
cünün olmadığı, aynı şekilde NATO'nun inanılırlığının kalmadığı gibi dünyayı daha karışık nokta
lara götürecek durumlara varacağız. Bunları istemiyorsak, kendimize gelmeliyiz ve bir an evvel 
saldırganları durduracak bir gücü oluşturmalıyız; işte, orada söyleyeceğim şeyler bunlardır. 

Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 

Hemen, Sayın İnönü'nün konulmasından sonra, bir gözlemimi tespit etmek istiyorum ve so
nunda da o noktaya geleceğim: Kuveyt olayını Hükümetin burada dile getirmesi sevindiricidir; 
çünkü, 1992 senesinde, harp patlamadan^ ama, 1991 sonunda başlayan kriz devam ederken burada 
bir genel görüşme yapmışız. Bu genel görüşmenin öngörüşmesi ve ikinci görüşmesi bitmiş; 12 Ma
yıs 1992 senesinde, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Vehbi Dinçerler -işte şu zabıtta- diyor 
ki: "Türk Hükümeti elini çabuk tutsun. Kimse müracaat etmeden Birleşmiş Milletlere müracaat et
sin ve desin ki, buraya, Kuveyt'in kurtarılmasıyla ilgili formülü uygulayın, yani, barış gücü gönder
meyin; ne gönderin, müdahale gücü gönderin. Nasıl olacak; Kore'deki gibi de olmasın. 1992'nin 
mayısı arkadaşlar. Nasıl olacak; her ülke, silah dahil her türlü tedbiri alarak, Bosna-Hersek Devle
tini kurtarmakla yükümlü olacak." Sayın İnönü Başbakan Yardımcısıydı ve bu konuşmamı Bakan
lar Kurulu sıralarından dinliyordu. Kendilerine hitaben de istirham ettim; lütfen, bu noktaya açık
lık getirin veya bu noktaya dikkat buyurun diye istirhamda bulundum. Üçbuçuk sene sonra, 250 bin 
kişi öldükten ve mesele, Bosna-Hersek yönünden hemen hemen çözülemez noktaya geldikten son
ra bile olsa, hâlâ bir ümit var; bu noktaya gelmeleri sevindiricidir. 

İkinci nokta, bundan sonraki toplantılarda ne önereceğiz. Geçen günlerde sözcü yardımcısı ar
kadaşımız beyanat verdi. Sayın İnönülnün Genel Kurula hitabını şimdi dinledik "güç oluşturulma
sını istiyoruz" diyor. Sağlıklı bir noktadjr, açıkça söylenmekte ve yapılmakta geç kalınmıştır, ama, 
sağlıklı bir noktadır; inşallah başarılı olur. Bunu da tespit ederek konuşmama geçmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz, küçük, ama, herkesi ilgilendiren bir tutum olduğu için bir anıyı anlataca
ğım: Planlama Teşkilatında çalışıyoruz, sene 1964. Bir arkadaşımız var, mühendis; dört-beş yaşın
da bir kızı var. Eve telefon ediyorlar, -kız tespit edemiyor yaşı küçük olduğu için, pek iyi anlaya
mıyor- telefon eden soruyor, "kızım senin baban filan filan değil mi", "evet" diyor; "peki, senin ba
ban ne iş yapar?" diyor, "benim babam toplantıya gider" diyor. Planlama Teşkilatında o zaman he
pimizin görevi toplantıya gitmekti. Şimdi acıyla söylüyorum, gerçekten acıyla söylüyorum, bu kri
zin çıkmasından itibaren, 1991'in sonundan itibaren, bütün dünyanın işi toplantıya gitmek olmuş
tur; bu biracıdır. 
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Şimdi, Thatcher'den biraz bahsedeceğim. O kadıncağız, Demir Leydi, yiğit bir sesle haykırı

yor "Yeter!.. Müzakere yeter" diyor. Şimdi okuyacağım... Biz üçbuçuk sene sonra geldik; iyi bir 
noktadır... 

Bir başka olayı müsaade ederseniz zikretmek istiyorum, işin acı tarafını. Çok kısa bir zaman 
önce Senirkent'te bir felaket yaşandı. 60'tan fazla vatandaşımız rahmetli oldu; felakete uğradı; 200-
300'dcn fazla yaralı var, evler yıkıldı, yakıldı; ama, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bakın, ne kadar dar-
landık, nasıl ıstırap duyduk, nasıl yüreğimiz yandı, nasıl içimiz kan ağlıyor... Cumhurbaşkanımız, 
bütün Hükümet, hepimiz oradayız, gönlümüzle gayretimizle; ama, üçbuçuk senedir Bosna-Her-
sek'te 200 bin insan öldü. Bosna-Hersek Komisyonunun 5 üyesinin ziyareti sırasından, Londra'da, 
İngiliz Dışişleri Bakanvekili Douglas Hogg Beye soruyoruz; "Hırvatlar ve Boşnaklar UNPRO-
FOR'u istemiyorlar; ikisinin de kanaati çok net ve açık. UNPROFOR, Sırpların ordusu gibi çalışı
yor. Yani, bizim karşımızda bir de, her şeye ilaveten UNPROFOR ordusu var, düşman ordusu. Bu 
UNPROFOR ne olacak?" Cevap, -şurada, yazımda var- diyor ki, "UNPROFOR olmasaydı, 200 bin 
kişi yerine 400 bin kişi ölürdü." Ha, biz de diyoruz ki: "İngiltere'den bir kişinin ölmesine razı de
ğiliz; çünkü, bizim menfaatimiz yok, orada herhangi bir şekilde çatışmaya girmeyiz diye bir kişi
nizi bile esirgiyorsunuz; ama, yanlış tedbirler yüzünden, 200 bin kişinin ölümüne razı oluyorsunuz; 
bu ahlakî değildir." Aynen böyle söylüyoruz; evet, ahlakî değildir. 

Bir başka olayı bağlamak istiyorum. Bosna-Hersek Komisyonu Saraybosna'ya gitti. İzzetbe-
goviçj Haris Sladzic ve diğerleriyle ve İzzetbegoviç'le beraber hareket eden Sırpların Lideri Profe
sör Mırko Peyenoyiç'le -çok aklı başında bir insan, iyi yetişmiş bir insan- yaptığımız görüşmeler
de bize tercümanlık yapan bir kızcağız var; 20 yaşlarında, sülün gibi bir kızcağız, insan güzeli. Ko
nuşmalar arasında dedi ki: "Efendim, burada ölen insanların, şehit olan Müslümanların, İstanbul'u 
da koruduğunu acaba siz fark etmiyor musunuz?" 

Evet, soruyorum arkadaşlar, bütün Türkiye'ye soruyorum: Acaba oradaki mücadelenin İstan
bul'u koruduğunu fark etmiyor muyuz? Evet, bunu fark etmeliyiz; bu acıyı da içimizde hissetmeli
yiz. . . . . 

Ne diyorlar?.. Aynen dün burada yaşanan eşkıyalık gibi, 50 sene evvel, 100 sene evvel, 500 
şene evvel bütün dünyada yaşanan eşkıyalıklar, zorbalıklar gibi, üç şeye inanıyor; ya kırk satır ya 
kırk katır misali "ya öleceksin ya teslim olacaksın, mağlup olacaksın veya göç edeceksin" diyor. 
Bu hangi akıl, bu hangi irade, hangi vicdan, hangi ahlak, hangi hukuk, hangi hukukun temel pren
sipleri, hangi Batı ilkeleri... Bunları yüzlerine söylüyoruz. 

Bütün bu işlerin gerisinde İngiliz politikası var. İngilizler, başlangıçta çok büyük bir hata yap
tılar; İkinci Cihan Savaşında, orada bulunan asker kökenli okuryazar bir kişiyi bu işle görevlendir
diler; o da şunu söyledi: "1. Sırplar yenilmezdir. İkinci Cihan Harbinde Almanların 36 tümenini 
durdurdular, Hitler'ih tümenini durdurdular." Bu bir yalandı; ama, bu yalana herkesi inandırdılar. 
O kadar ki, bu yalana, Amerika'nın Başkanı Clinton'ı bile inandırdılar. Robert Kaplan adlı bir ada
mın "Balkan Hayaletleri" diye bir kitabı var. O kitabı; bir sene evvel, müdahaleye karar verdiği ge
ce Clinton'a götürdüler "bunu oku, ondan sonra ne yaparsan yap" dediler, kitabı okuttular Clinton, 
kitabı okudu ve müdahaleden vazgeçti; bu işi, İngilizler ayarladı. 

2. Dediler ki "Boşnakların gücü yok, Boşnaklar muhakkak yenilecekler, askeri yok, gücü yok, 
eğitimi yok, yandaşı yok; öyleyse, bu güç dengesizliğini ne kadar artırırsanız, o kadar iyidir; yani, 
Karadziç'e Miloseviç'e çeşitli yollardan yardım edin." Biliyorsunuz, zaten ettiler; Bosna-Hersek'in 
bütün ordularını, komutanlarını verdiler. "Bosna-Hersek'in elini kolunu bağlayın, silahlarını alın, 
ambargoyu koyun ve eğer, onlar harekete geçerse, siyasî, idarî ve şerefsiz yollarla Bosna-Hersek'i 
müdafaasız bırakın. Böylece, güç dengesizliği savaşı önleyecektir." işte bütün felsefeleri bu. 
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Ona karşı, her gittiğimiz yerde, bizim gibi birçok insan ve Amerika'da Dışişlerinden -ismini 

burada söylemek istiyorum- gencecik bir diplomat Paul Williams ve Mister Harris istifa ederek de
diler ki "bu düşünce yanlıştır, güç dengesizliği değil; güç dengesi esasına göre politika götürülme
lidir, dünya bunu yapmalıdır. İşte, o zaman Sırpları durdurursunuz." İngilizler, bunu kabul etmedi, 
hâlâ da etmiyorlar. 

Bakınız, burada, o konuşmadan bir cümle okumak istiyorum: "Bosna-Hersek'te, Müslümanla
ra, yeterli olmasa da bir koruma sağlanmıştır." Bunu söyleyen, Dışişleri Bakan Vekili Douglas 
Hogg. "Zira, Boşnaklar için savaşa girmeye razı değiliz. Bölgede, hayatî menfaatlarımızın bulun
maması nedeniyle, Bosnalı Müslümanlar için savaşa girmeyi göze alamayız." Aslında, kimse savaş 
istemiyor "güç koyun karşısına" diyoruz. 

Ve hemen sormak lazım -Sayın İnönü belirttiler- Peki, bu kadar sağlam görüşünüz vardı, hiç
bir çatışmaya girmeyecektiniz, bir tek İngiliz askerinin dahi ölmesine razı değildiniz, niçin Batı Te
mas Grubunu kurdunuz? Batı Temas Grubunu siz kurdunuz; Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika 
Birleşik Devletleri, Rusya; siz kurdunuz. Sizin bu hareketiniz, sizi, ahlaken, vicdanen, insanlık adı
na bir göreve davet ediyor; bu işi durduracaksınız. 

"Batı temas grubunun planının uygulanması lazım" buyurdular Sayın Dışişleri Bakanımız. Na
sıl uygulanacak; aylardır deniliyor ki, bunu, şöyle savunalım. Bir mehil verilecek, denilecek ki -bu
nu, bir sene evvel, iki sene evvel, üç sene evvel söylemişler; biz de aylardır söylüyoruz- bu planı 
kabul etmediğiniz takdirde karşınızda ne var; silah zoru var. Denilmiyor, süre verilmiyor, mehil ve
rilmiyor, müeyyide konulmuyor; yani, kitap yazılıyor. Bununla, bir yere varamazsınız; hâlâ bu dü
şünceyle bir yere varamayız. 

Bakınız, bir cümle daha okuyorum: "UNPROFOR Karadziç'in kuvvetlenmesine yarıyor" di
yor bizim sözcümüz. Diyor ki Dışişleri Bakan Vekili: "Buna katılmıyorum; UNPROFOR, bir tara
fın, diğer tarafı tamamen ezmesini önlemiştir." Yani, baştan karar verilmiş, bir taraf ezilecek; ezen 
tarafın da kim olduğu belli. 

Şimdi, müsaade ederseniz,,şu noktaya da temas edeyim: İngiliz Hükümeti, bu politikalarını 
biitün dünyaya anlattı; Clinton'ı ikna etti, Rusya'yı ikna etti. Bir cümleyle özetliyorum; şunu söyler 
dik açıkça ve söylüyoruz, buradan da ifade ediyorum: Bugüne kadar yapılan her şey bu noktadan 
yanlıştır. İngilizlerin diğer bir yanlışı, bu meseleyi içsavaş meselesi olarak kabul etmeleri ve bütün 
dünyaya bunu satmalarıdır; çünkü, içsavaş meselesi olunca, uluslararası hukuka veya başka şeyle
re göre, müdahale fırsatı kalmıyor ve müdahale hakkı doğmuyor diğer ülkelere; ikinci hataları da 
budur. Orada, buna itiraz eden, buna isyan eden büyük bir kamuoyu yan Basın itiraz ediyor, eski 
siyasetçiler itiraz ediyor, okuryazarların çok büyük bir bölümüitiraz ediyor ve kamuoyu, İngiliz 
Hükümet politikasını mahkûm etmiştir. İşte, o mahkûmiyetin şampiyonlarından bir tanesi Thatc-
her'dır. ' 

Müsaade ederseniz, Sayın Thatcher'ın bir iki cümlesini okumak istiyorum; biz söylersek yan
lış anlaşılır, diplomatik de olmayabilir: "UNPROFOR'un gözetiminde operasyonlar sürdükçe, kur
banların kazanıp saldırganların yenilmesi için -yani, her şeyin tersine dönmesi için- kimsenin bir 
şey yapmayacağını anladım" diye bağırıyor. Son olarak, aşağı yukarı 12 Temmuzda veya 14 Tem
muzda, Lordlar Kamarasında yaptığı bir konuşmada "görüşme, görüşme, görüşme... Görüşme adı
na görüşme yapıldı -laf olsun diye görüşme yapıldı- ve en son görüşmeler, Bosna topraklarını Sırp
lara verdirdi. Bosnalılar (yani İzzetbegoviç) barış getirecek diye ona bile razı oldu" diyor; artık da
ha fazla görüşme yapılmayacağını ve Sırpların, Temas Grubunun planını kabul etmesi gerektiğini 
vurguluyor ve şunu ilave ediyor: "Eski Sovyetler Birliğinde ve Ortadoğu'da, benzer saldırılara gi
rişmek için fırsat kollayan ve yapacağının yanına kâr kalacağını bilenler var." Sayın Hükümet de 
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temas etti, bir büyük gazetemizin çok büyük bir yazarı da, aklına nereden geldiyse, aynı şeyi söy
lüyor. Yalnız Kuzey Irak'ta değil, Sovyetler Birliğinin bütün ülkelerinde, Afrika'da ve birçok yer
de, bu olayı, yani Birleşmiş Milletlerin çöküşünün kesinleştiğini ve yaptığının yanına kâr kaldığı
nı gören birtakım mihraklar bu sonuçları bekliyorlar. Yani, Birleşmiş Milletler çökmüştür. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bir de Danimarka'dan misal vereyim ve bazı şeyler sorayım, Dani
markalı milletvekilleri toplanıyorlar -bunların çoğu, Avrupa Parlamentosunun da milletvekili- Sırp 
şantajına boyun eğmeden, görüşmeler yoluyla, barıştan söz etmenin anlamsız olduğunu izah edi
yorlar ve bu yazının altına imza atıp, bunu dünyaya ilan ediyorlar ve diyorlar ki: "Bosna'daki Bir
leşmiş Milletler gücünün çekilmesinden ve silah ambargosunun kaldırılmasından başka yol kalma
mıştır." Hemen bunu teyiden söylüyorum -yanımda belgesi de var- sanıyorum dün Dışişleri Baka
nı Şakirbey, Clinton'la görüştü. Clinton'la görüşmesinden önce verdiği beyanatta "UNPROFOR'un 
çekilmesini istiyoruz" dedi ve "halen istiyoruz; çünkü, biz savaşacağız. Hiç olmazsa, karşımızda, 
bir düşman kuvveti azalmış olur, bir düşman ordusu azalmış olur" diye de ilave etti. 

Şimdi, olup bitenler hakkında da kısa kısa bilgiler verip, sonuca gelmeye çalışacağım. İşte Şa-
kirbey'in sözü: "Birleşmiş Milletlerin görevi bitti; çekilsinler." Clinton'la Şakirbey görüştü; Suudi 
Arabistan'dan 13 milyon dolar yardım; hemen, anında. Üç gün içinde Srebrenica düştükten sonra, 
Zepa düşmekteyken, Gorazde'ye -her şey hazır- saldırılırken ve -biraz evvel, Sayın İnönü'nün de
diği gibi- "alacağız hepsini, Saraybosna'yı da alacağız" diyorlar; -çünkü, Saraybosna da güvenlikli 
bölge ve kuşatılmış durumda- biz ne yaptık bu üç gün içinde; onu soruyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biz de Gali'yi davet ettik!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Bakın, Suudi Arabistan 13 milyon dolar yardım gön

dermiş. Hemen, bir kere daha soruyorum ve burada, Sayın Mimaroğlu'nun, Sayın Başbakana gön
derdiği bir yazı var; -okudum- okumak istemiyorum; yazının tarihi 25 Şubat 1995... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Oku... oku... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Vaktim az... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Oku, oku; millet duysun!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Diyor ki: " Bosna-Hersek'le ilgili meseleleri takip et

mek üzere Sayın Ayvaz Gökdemir'e yetki veren bir kararnamenin çıkarılması..." Çıkarılmadı. 

Kızılay, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, hiç olmazsa, Zenica'da -emin yerde, 
birliğimizin olduğu yerde- birim açsın, sağlık, yemek, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak bir örgüt 
kursun... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-O da olmadı... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - İddia ediyorum ve ilan ediyorum; lütfen, Hükümet, 

gelsin, söylesin; Bosna-Hersek'te -birliğimizin olduğu yer dahil- bir tane Kızılay temsilcisi varsa; 
her türlü hakarete razıyım!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yuh olsun!.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Kızılhaçla elele... Kızılhaça yardım ediyorlar. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Yalnız, bu arada, Sayın Rifat Serdaroğlu'na teşekkür 
etmek isterim; çünkü, kiş gelmeden önce, onların, çok ciddî bir fuol-oil ihtiyaçları vardı; istedikle
rinin, az da olsa, bir bölümünü, şahsî gayretiyle, Hükümetten temin edip, gönderdi. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - İyi becerememişler... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Yani, iyiyi, doğruyu beraber söyleyelim. Güvenliksiz 
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dedikleri Zenica'da 60 tane yardım kuruluşunun örgütü var; yanlız, Kızılayın bir tek görevlisi 
yok... Nasıl oluyor bu iş!.. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) -Türkiye yok!.. 

ZEKt ERGEZEN (Bitlis) - Yazıklar olsun, yazıklar!.. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) - Evet... Daha fazla söylemek istemiyorum; çünkü, 
önünde sonunda, her iyi şeyi de Hükümete yaptıracağız. 

BAŞKAN - Vaktiniz daralıyor... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Efendim, vaktimiz daralıyormuş; müsaade ederseniz, 
bunu geçiyorum... 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sorun, duysun... Söyle efendim... Söyle.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıufra) -Söyle, söyle; millet duysun!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Allah rızası için söyle; bu millet aydınlansın biraz!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)-"Vaktiniz yok" diyorlar. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Vakit var efendim; var... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Almanya, mültecilere insanî yardım gönderdi; nedir; 

90 ton ilaç. Biz, askerî uçakla, Bosna-Hersek'e gidiyoruz; 50 kişilik uçakta 14 kişiyiz, yani uçakta 
boş yerimiz var; rica minnet -sanıyorum Sayın Genel Başkan dahi araya girdi, Rıfat Bey ve diğer 
arkadaşlar araya girdiler- bize 2 koli su verdiler; yani, serum; götürdük bizim birliğimize verdik. 
Kızılaya soruyoruz; nerede yardim?.. "Paramız yok" diyorlar; ne yapıyorsunuz; "Hükümete gidiyo
ruz, Hükümet para vermiyor" diyorlar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yazıklar olsun, yazıklar!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Şimdi söyleyeceğim... 

Kızılayın... 
BAŞKAN-Efendim, burada olmayan Kızılayı yargılayamazsınız. Lütfen... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yargılarız, millet olarak yargılarız. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Efendim, yargılarız; çünkü, dışarıda söyledik, burada 

değil; kendileriyle tartıştık. 
Kızılayın, Kuzey Irak'ta, bir anda öldürülen insanının sayısı, sadece 3; birsürü insan var ora

da. Yapılan yardımlar, dışarıdan alınıp verilen yardımlar 100 milyon dolar. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Serum için yok!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Kızılay, sadece buradan gönderilen unların nakliye pa

rasını ödüyor. Olmaz böyle şey... 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Yazıklar olsun, yazıklar!.. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Bina yaptırıyorlar; bina yaptırıncaya kadar yardım gönder
sinler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Olmuyor!.. Bunları geçiyorum. 
Bangladeş, daha fazla asker göndermeyi teklif etti; birliğimizi çekmek isteyenlere müjdeler ol

sun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Biz, ancak Somali'ye asker göndeririz! 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) -Velayeti, İnönü'ye mesaj gönderdi... 
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Almanya, askerî uçakları, nakliye uçaklarını italya'ya gönderdi. 21 Temmuzda, İslam Kalkın

ma Örgütü toplanacak. Bosna Sırp Lideri Karadziç, güvenli bölgelerin ortadan kaldırılmasını iste
di "yoksa ben kaldıracağım" dedi. Bütün dünyaya meydan okuyor; helal olsun! İsrail "uluslararası 
garantileri hiçbir zaman kabul etmedim; çünkü, geçersizdir" dedi. İşte, uluslararası garantileri ka
bul edenlerin hali; yazıklar olsun!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yazıklar olsun!.. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Bir daha söyleyin; yazıklar olsun onlara!.. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Bosna Hükümeti, İngiltere'nin katliam için zaman ka
zanmaya çalıştığını söyledi; doğrudur. General Smith... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, rahatlıkla toparlayın. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Peki efendim. 
Oradaki Barış Gücünün Komutanı General Rupert Smith -şu Generalin haline bakın- Sırplar-

dan, Zepa'ya saldırılmamasını istedi, rica etti... İşte Birleşmiş Milletler, işte biz... 

Şimdi, efendim, İngiltere bunu niye yapıyor; tahlilimiz şu -beğenilir beğenilmez, kabul edilir 
edilmez- Almanya'nın bir güç olarak ortaya çıkması've Almanya'nın Adriyatik'e inme kaygısı ve 
Avrupa'da liderliğini muhafaza etme endişesi, İngiltere'yi harekete geçiriyor. 

Bakınız, Slavonya'da harp 15 günde bitti -tarihlerini verebilirim- 26 Haziran 1991'den 8 Tem
muz 1991'e kadar sürdü; çünkü, ordusu vardı; çünkü, kuvveti, vardı; çünkü, askeri vardı; çünkü, ar
kasında Almanya vardı; net, açık... Fakat, Slavonya'nın kıyısı az -50-60 kilometre kıyısı var-. Al
manya'yı tatmin etmiyor; daha büyük kıyıya ihtiyacı var; Dalmaçya kıyılarına inecek. Öyleyse, Al
manya'nın Bosna-Hersek'te ve belirlediği yerlerde hâkim olması lazım. İşte, İngiltere'nin korkusu 
bu. İngiltere, bu korkuyla, liderliği yitirmemek içinpolitik savaşa giriyor, kavgaya giriyor ve Bos-
na-Hersek'in çökmesi için ne lazımsa yapıyor; çünkü, Büyük Sırbistan onun yardımcısı olacak, bel
ki dominyonu olacak, büyük Sırbistan'la işini görecek; kendisi inecek oraya... Fakat, ne çare ki, 
planlar değişti; Chirac ortaya çıktı. Chirac diyor ki: "Hayır, ben Avrupa'nın lideriyim." • , 

Evet, şimdi, Türk Hükümetinin Chirac'ı desteklemesi lazım, bütün dünyanın Chirac'ı destek
lemesi lazım; çünkü, Bosna-Hersek'te bu meselenin çözülmesi için silah lazımdır diyen ilk güçlü 
sestir. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, onu desteklemek lazım ve İngil
tere'yle olari meselelerini böyle çözecek. 

Bana sorarsanız, Avrupa üzerinde asıl savaş, asıl kavga, Avrupa'yı ABD mi yönetsin, Avru
pa'yı Avrupalılar mı yönetsin... Bugün, Amerikan Dışişleri Bakanlığının koridorlarında sayfalarca 
yazı yazılıyor. Avrupayı Avrupalılara bırakalım mı bırakmayalım mı; çünkü, bıraktılar Birinci ve 
İkinci Cihan Harplerinde, başlarına gelmedik kalmadı. Soğuk harbi de, ABD, Avrupayla beraber 
yaşadı. Şimdi, hâlâ büyük bir kavga var; hayır, Avrupa, kendi meselelerini Amerikasız çözemez... 
Bu mesele tartışılıyor. Dolayısıyla, Atlantik'in bu tarafıyla o tarafı da büyük bir kavga ve büyük bir 
nüfuz yarışı içerisinde. Bu yarışın içinde biz, ne yapabiliriz... 

Evvela, müsaade ederseniz, kısaca Rusya'yı söyleyeyim. Bütün bu olayların içerisinde, günlük 
gazetelerde, bilen bilmeyen şöyle söylüyor: "Efendim, Rusya ile Ortodoks ittifakları var; Sırplar 
aynı kökenden geliyorlar; falan filan..." Hepsi doğrudur bunların, tarihî ilişkileri de vardır; ancak, 
özellikle, bu son olaylarda ve biraz da tarihi karıştırırsak, görüyoruz ki, Rusya, Truva Atının ken
disidir, içinde İngiltere var. Bu sözü büyük bir rahatlıkla söylüyorum; çünkü, bu sözü İngiliz yet
kililerine söyledik. 
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Şimdi, bütün bunları söyledikten sonra. Prof. Adrian Hastings isminde bir zat var; teoloji pro

fesörü, İngiliz ve papaz. Bakınız, ne söylüyor, şuradan orijinalinden okuyayım: "Bu kitap, Hitler'in 
ölümünden sonra Avrupa'da yaşanan en büyük cinayete, cürme ve katliama bir protestodur -İngi
liz söylüyor- Batı'nın, Birleşmiş Milletlerin, İngiliz Hükümetinin, Avrupa Birliğinin, Lord 
Ovven'in, Akashi'nin Bosnalılara ve Bosna Devletine kendisini müdafaa için silah verilmemesini bi
lerek ve hesaplı olarak reddetmesi olmasaydı, bu katliam olmazdı -kendi hükümetini suçluyor- ah
laken savunulamayacak ve de tarihe uygun olmayan tutum için Mr. Hurd -eski Dışişleri Bakanı-
herkesten daha fazla sorumluluk yüklenmelidir." Kendi ülkesini... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Namuslu bir papazmış o. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Bakınız, buradan bir sayfasını daha okuyacağım; kısa
ca söyleyeyim en iyisi. Biz, Lord Ovven'la görüşeceğimizi söyledik; arkadaşlar buradalar, şahitleri; 
Sayın Mimaroğlu, Sayın Serdaroğlu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dinçerler, lütfen bağlar mısınız. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Bağlayacağım efendim. 
Salık istedik, neler yapalım diye; dedi ki: "Karşılaşacağınız en akıllı, en zeki; fakat, muhteme

len, en az şerefli insanlardan birisi Lord Ovven'dır." 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - "Şerefsizdir" dedi. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Rifat Bey, daha güzelini söylüyor, "şerefsizdir" dedi
ler, evet. Bunu İngiliz söylüyor; ama, İngiliz'in yetkilisine "hâlâ, politikanızı değiştirmeyecek mi
siniz" diye soruyoruz "hayır, değiştirmeyeceğiz" diyor. ' 

Efendim, ben vakti daha fazla istismar etmeyeyim ve müsaade ederseniz önerilerime geleyim: 
Başta söylediğim gibi, vakit kaybedilmiş değil, müdahale gücü kurulmalı. Buyurun, Kuveyt 

için çıkarılan karar tasarısının aynısını çıkarmak için gayret edelim ve "her ülke, Bosna-Hersck'in 
kendisini müdafaa etmesi için, Bosna- Hersek'in zalimin elinden kurtulması için, silahlı müdahale 
dahil her türlü tedbiri alır" diye bir karar çıkarttıralım, bunu savunalım; Chirac'ın yanında olalım, 
İngiltere'nin değil. 

Bu yetmez; silah ambargosunu kaldırmak için, bu Parlamentonun önünde bir kanun teklifi var; 
bu kanun teklifini kabul edelim. Misal istiyor musunuz; geçen hafta içinde Rus Duma'sı, Milose-
viç'e, yani, Yeni Yugoslavya'ya uygulanan her türlü ambargonun kaldırılması için kanun çıkardı; 
işte misal size ve o kanunun uygulanması Başkanın tasdikine kaldı; buyurun... 

Bu yetmez; ABD, şimdi Fransa ve NATO, hava akını için yola çıkmalılar... Bunun için Ame
rika'da bir hazırlık var; kara kuvveti vermeyiz; ama, mühimmat veririz, cephane veririz, hava aske
ri veririz, hava kuvveti veririz, vesaire... Prensip olarak şayet anlaşırsak; şayet anlaşırsak demenin 
gerisinde, eğer, Avrupa, kendi meselesine sahip olursa... Buyurun, Avrupa, kendi meselesine sa
hip olsun. 

Bu yetmez; harbin kazanılması için kara ordusu lazım. 200 bin kişilik Boşnak ordusu var; iş
te, onlar karada çarpışacak; dünyanın geri kalan, samimi, ciddî, insanlığa bağlı ülkeleri de, başta 
ABD olmak üzere ve biz de, onlara havada yardım edeceğiz, diğer alanda yardım edeceğiz... 

Bu da yetmez; barış planının müeyyide konularak uygulatılması lazım... "Silah kullanılacak" 
diyecek "zor kullanılacak..." 

Bu da yetmez; savunma işbirliği anlaşması yapılması lazım. Bu Mecliste, bizim önümüzde 
böyle bir kanun teklifi var; ama, maalesef, Savunma Komisyonumuzun kuyusuna düştü. Vazgeç-
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tim ben o tekliften; Hükümetten istirham ediyorum; savunma işbirliği anlaşmasını sizin inisiyatifi
nizle burada görelim ve tasdik edelim. 

Bu da yetmez: Silah vereceksiniz, açıkça silah vereceksiniz. 

Şu anda acil barış gücü kuruluyor, acil barış gücünün görev talimatını ve silahlı çatışma kural
larını değiştireceksiniz. 

Bu da yetmez: Miloseviç'in üzerine uygulanan ambargoyu sıvaştıracaksınız. Dünya ve İngi
liz politikası bir dalavere peşinde; tabirimi mazur görün, kibar değil; ama kullanmaya mecburum. 
Diyorlar ki: "Ey Miloseviç, eğer sen Bosna-Hersek Devletini tanır isen, biz de senin üzerindeki ik
tisadî, siyasî, idarî ambargoyu kaldırırız." Nedir olan, biliyor musunuz; aynen Filistin gibi bir dev
leti kabul edecekler, ama hudutlarını tanımayacaklar... Böyle dalavere olur mu?!. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İsrail gibi... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Evet... 

Tam tersine, Miloseviç'in üzerindeki ambargoyu artırmak lazım. Vakit yalanlarla geçiyor... 
Karadziç'in ikmal yollarını ve ikmal merkezlerini havadan bombalamak lazım. 

Prof. Albert Wholstetter, Amerikanın en usta askerî strateji uzmanlarından birisidir; şimdiki 
Cumhurbaşkanına ve bundan evvelkine de bilgi veren, salık veren bir insandır; burada kendisini ta
nıyanlar var. Bu insanın bir beyanı ve tebliği var: İddia ediyor ki, hava müdahalesiyle bile, mem
nun olunabilir, tatmin olunabilir sonuçlar alınabilir; yani, askerî müdahale şarttır, müzakere yolu 
bitmiştir, kapanmıştır. 

Bu da yetmez; şu kafayı değiştirmek lazım: Efendim, savaşı sadece Bosna-Hersek'e hapsede
lim, öbür tarafta kim ne yaparsa yapsın... Bu zulümdür ve bundan da dünyanın vaz geçmesi lazım. 

Peki, UNPROFOR kısmen veya tamamen çekilirse ne olur; tamamen çekilmesi, biraz evvel 
söylediğim şartlara bağlı; ama kısmen çekilirse, bizim oradaki Türk birliğinin sayısını artırmamız 
lazım. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Karadziç'in hâkim olduğu bölgelerde bizim bir tek aske
rimiz yok; koymuyorlar, koyamıyoruz; oysa orada askerimiz olacak... Öyle enteresan bir şey ki, 
halk dilinde "gâvura kinlenip oruç yeme" derler; Birleşmiş Milletler aciz kalmış, Birleşmiş Millet
lere kızıp, küsüp "hadi canım sen de" deyip biz birliğimizi çekecekmişiz... 

Srebrenica'dan oraya giden yavruların, çocukların, kadınların korunmasının ve onların zulme 
uğramasının haksızlığı, yanlışlığı, bu kararı verenlerin üzerinde kalır; birliğimizi artıracağız, birli
ğimize.yeni güçler ve yeni görevler vermenin çarelerine bakacağız. 

Efendim, inşallah genel görüşme açılırsa, daha fazla söyleyecek şeylerimiz var; ama, son ola
rak şunu söylüyorum: Rahmetli Özal'ın, sağlığında söylediği bir şey var: "Arnavutluk'la savunma 
işbirliği anlaşması imzalayalım" diyordu. Bununla, Arnavutluk, bütün imkânlarını, havaalanını ve 
tesislerini emrimize verecek...Orada bir Türk birliğinin, hava birliğinin veya kara birliğinin olma
sının anlamı nedir, biliyor musunuz arkadaşlar; üç sene geçti, çok gizli tutuyorlar; ama, duyuyo
rum şimdi, bir ümit varmış; dünyanın bildiği bu şeyi kime gizli tutuyorsunuz canım... Ben, dışarı
da herkesten bunu duyuyorum. Arnavutluk'la bir askerî anlaşma yapın, işbirliği anlaşması yapınız 
lütfen ve orada bizim varlığımız bilinsin. 

Ha, Türkiye'yi savaşa mı sokacaksın; hayır efendim, Türkiye'yi savaşa sokmayacağız. Türki
ye, dünyayla birlikte hareket edecek, doğrudur; ama, dünyaya fikir üretecek, dünyaya öneride bu
lunacak ve dünyanın dümen suyunda gitmeyecek, dünyanın otobüsünün, gemisinin içinde olacak; 
ama, biz, zaman kaybettirici ve kararsız politikalarla, maalesef, çok şey kaybettik. 
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15 kişilik bir akademisyen ve profesör grubuyla yaptığımız toplantıda -şahitleri buradadır, 

Bosna-Hersek Komisyonu üyeleridir- ve İngiliz milletvekilleriyle yaptığımız başka bir toplantıda 
şu söylenmiştir: "Eğer, Türkiye bu görüşlerini iki sene evvel izah etseydi, Bosna-Hersek meselesi 
bu noktaya gelmezdi." Bunu herkesin önünde söyleyen; papaz, profesör, teoloji profesörü, Adrian 
Hastings. 

Biz, bu görüşmenin açılmasını, bir kere daha bunların konuşulmasını faydalı görüyoruz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bosna-Hersek konusunda, Cumhuriyet Halk Partisinin gö

rüşlerini açıklamak üzere karşınızdayım; fakat, bu bir parti görüşü açıklamaktan çok, bütün halkı
mızca paylaşıldığına ve sizlerce de paylaşıldığına inandığım birtakım duyguların ve düşüncelerin 
açıklaması olacak; çünkü, böyle bir konuda, partilerarası tutumlar çok büyük fark göstermeyecek
tir; göstermesine de imkân yoktur. 

Burada eleştirdiklerimiz* özellikle, yakın geçmişe ilişkin olarak, hükümetlerimizin, davranış
ları bakımından eleştirdiklerimiz, aslında, bir temel inançtan ve o inanç konusundaki bir temel ya
nılgımızdan,'ortak yanılgımızdan kaynaklanıyordu. 

Bizler, dünyada, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, yeni bir düzenin ortaya çıktığına, bunun, 
Birleşmiş Milletler gibi bir örgüt aracılığıyla sürdürüleceğine, bazı şeylerin artık olmayacağına ina
nıyorduk; şimdi, belki, içinde yaşadığımız için farkında değiliz; o sistem çökmektedir. Belki, beş 
on yıl ya da on onbeş yıl öteden baktığımızda, bu dönemin, böyle bir dönem olduğunu hep birlik
te göreceğiz; biz, görmeye başladık; görmeye başladığımız içindir ki, bazı şeyler, çok batmaya baş
ladı; ama, sanıyorum, yakın geçmişi, hele şu son iki üç yıl içindeki davranışları eleştirirken, bu nok
tayı, yani bizim, belki bir ulusça saflığımızı unutmamamız gerekir. Dünyada, şimdi açıkça ortaya 
çıkıyor ki, insanlar, yırtıcılıklarını hâlâ muhafaza etmektedirler, insanlar, bencilliklerini hâlâ mu
hafaza etmektedirler ve biz, bunu, acıyla ve çok yakınımız olan bir toplumun çektiği acılarla, şim
di görmekteyiz. . 

Onun içindir ki, yakın geçmiş, bize, hatalı gibi gözükmeye başladı; ama, o kadar hatalı değil
di; biraz hoşgörüyle bakmamız gerekir ve biraz sonra söyleyeceğim; Türkiye, bu sistem içinde, ya
ni, var olduğunu sandığımız sistem içinde belki de elinden gelenleri en, çok yapan, bu konuda didi
nen bir ülke oldu; başka bir ülke gösteremezsiniz bu kadar didinen. 

Bu noktaya gelirken, iki ya da üç yıl önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum: 1992 yılıy
dı, Bosna'da bütün bu olaylar başlamaktaydı; Bosna-Hersek Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlerde-
ki temsilcisi -ki, şimdi, Dışişleri Bakanıdır- Muhammet Şakirbey idi, biz de o sırada Kıbrıs heye
tiyle birlikte Birleşmiş Milletlerde görüşmeye gitmiştik; ziyarete geldi Kıbrıs misyonunu ve tabiî, 
onun gönlünü almak için Sayın Denktaş "üzülmeyin, bizim halimiz çok daha beter; bakın, Birleş
miş Milletlerin dışında bayrağınız dalgalanıyor, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir ülkesi
niz, 50-60 devlet sizi tanımış durumda; bizi, Türkiye'nin dışında tanıyan bir tek devlet yok" dedi. 
O zaman, Şakirbey'in verdiği cevap çok ilginçtir; "keşke bizi de hiç kimse tanımasa da, Türkiye gi
bi, bizi sahiplenen, Türkiye'nin Kıbrıs'ı sahiplenişi gibi kılma dokundurtmayan bir tek tanıyanımız 
olsa... Siz halinize şükredin" dedi. 

Bugün, Kıbrıs'ın bir barış adası olarak kalışı, bu sisteme özde inanmayışımızın, o tarihlerde 
inanmayışımızın ve tek güvencenin Türkiye tarafından verilecek bir güvence oluşuna inanışımızın 

• l. ' '• • • - 4 3 4 - - ' . ' 



T.B.M.M. B : 143 19 . 7 .1995 O : 3 
bir sonucudur; ama, Bosna-Hersek, başlangıçta, Birleşmiş Milletler üyesi olmanın, 50-60 devlet ta
rafından tanınmış olmanın ne kadar boş bir şey olduğunu şimdi görmektedir ve biz de görmekte
yiz. 

Bu sistem çöküyor. Onun için, davranışlarımızı, bu sistemin çöküşü gerçeği karşısında, yeni
den düzenlememiz gerekiyor. 

Birleşmiş Milletlerin, şimdiye kadar da birtakım aksaklıkları, eksiklikleri vardı; büyük devlet
lerin hegomonyasına, Güvenlik Konseyi içerisindeki vetolu haklarına dayalı ve gerektiğinde bazı 
konulara göz yumabilen, bazı konularda celallenen bir kuruluş olduğunu hafiften hissediyorduk. 
Birleşmiş Milletlerin, bunu kamufle etmek için kullandığı birtakım yollar şimdiye kadar açığa çık
mamıştı. Örneğin; Birleşmiş Milletlerin atası sayılacak olan Milletler Cemiyetinde işler biraz daha 
yalındı; oraya egemen olan İngiltere vardı ve İngiltere, hiç çekinmeden, Milletler Cemiyetinin Ge
nel Sekreterinin de bir İngiliz olmasını sağlamıştı; ama, Birleşmiş Milletler, bunu kamufle etmek 
için, şimdiye kadar, İskandinavyalılardan başlayıp, üçüncü dünya ülkelerine kadar, çeşitli yerler
den Genel Sekreterler gerisinde iş görmeyi, Trygve Lie'lerden, Dag Hammarskjöld'lardan başlayıp, 
U-thant'lara ve şimdi de Butros Gali'ye uzanan bir zincir içerisinde; asıl gerçekleri kamufle etme
yi becermişti; ama, Birleşmiş Milletleri affedebileceğimiz, bütün bunları hoşgörmemizi sağlayan 
bir gelişme oldu dünyada; birtakım temel belgeler çıktı. Örneğin, İnsan Hakları Evrensel Bildirge
si gibi; örneğin, soykırımı, insanlığa karşı uluslararası bir suç ilan eden, ırk ayırımının vesairenin, 
insanlığa karşı suç olmasını sağlayan belgeler çıktı ve bunlara bakarak kendimizi avutabiliyorduk; 
ama, Bosna-Hersek olayı, bu konuda da çok büyük bir hayal kırıklığının belirmesidir. Nedir o ha
yal kırıklığı; biz, zannediyorduk ki, ırk ayırımı vesaire, çok yakın geçmişte yaşanmış olan, yani, 
İkinci Dünya Savaşı içinde, yarım yüzyıl önce yaşanmış olan ve artık dünyanın unutması gereken 
bir şeydi; şimdi, ırk ayırımı değil, insanlığı yalnız elli yıl değil, yüzyıllarca geriye götüren bir olgu 
ortaya çıkmaktadır; din savaşları. Dünyayı Ortaçağa geri döndüren, Avrupa'nın 17 nci Yüzyıllarda 
falan yaşadığı mezhep kavgaları, yani, Hıristiyanlık içindeki mezhep kavgalarının da ötesine ge
çen, çok daha eskilere, Haçlı dönemine, 10 uncu, 11 inci Yüzyıllara götüren bir din savaşı, bir Or
taçağa dönüş,tehlikesiyle karşı karşıyayız. Asıl, insanlık bakımından üzücü olan ve hepimizi isyan 
ettiren nokta budur; ama, bunun ötesinde bir şey var. Niçin, Müslüman toplumlar içinde, Türk Ulu
su, bugünlerde, daha çok isyan duygusuyla doludur; çünkü, bugün, Bosna-Hcrsek'te, Müslüman 
oluşlarından dolayı zulme maruz kalan insanlar, Müslümanlığı, bizim atalarımızın egemenliği za
manında benimsemişlerdir, Türklere güvendikleri için benimsemişlerdir. Onlar, eskiden, Ortodoks
luk içinde, öbür Ortodoksların pek beğenmedikleri, Bogomil dedikleri bir mezhep ayrılığının de
vamını temsil ediyorlardı. Örneğin, öbür Ortodokslardan farklı olarak, İsa'nın, Tanrı'nın oğlu olma
dığına inanıyorlardı ve zulme uğruyorlardı, Hıristiyanlık içinde zulme uğruyorlardı. Osmanlı gelin
ce, İslamı, Osmanlı egemenliği altında seçtiler ve bir ölçüde Türkleştiler. Bizim ünlü isimlerimiz
den Damat İbrahim Paşa, Cezzar Ahmet Paşa gibi isimler, hatta, İstanbul'a adını vermiş olan Koca 
Mustafa Paşa gibi isimler Boşnak asıllıydı; ama, biz, şu son yıllara gelinceye kadar, insanlarımızın 
etnik kökenini araştırmak gereğini duymayan bir ulustuk. Onlar Türkleşmişti. Nitekim, bugün -bu
nu, bana, geçenlerde bir Bosna-Hersek sorumlusu söyledi- onlara zulmeden Sırp komutanı, asker
lerine hedef gösterirken, Boşnaklar ya da Müslümanlar dememektedir; Türkler demektedir. Onlar, 
tamamen ayrı bir ırktan, Slav ırkından oldukları halde, Türk adı oralarda hâlâ bir din düşmanlığıy
la birlikte kullanılmaktadır. Onun için, Türkiye'nin ve Türk Halkının, bu konuda herkesten çok da
ha ısrarlı olduğunu ve Türk hükümetlerinin de, demin söylediğim çerçeve içinde; yani, dünyada, 
bir nizamın, bir düzenin devam etmekte olduğu inancı içinde yaptıkları, bence, yabana atılamaz; 
onun için, hak yememek lazım. Örneğin; biraz önce, Kızılay eleştirildi; fakat, biliyor musunuz ki -
demin, Suudi Arabistan'ın 13 milyon dolar verdiği söylendi- bütün olanakları çok sınırlı olan Türk 
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Kızılaymın şimdiye kadar yaptığı aynî ve maddî yardımları toplayıp rakama vurursak, 25-30 mil
yon doları rahatlıkla aşmaktadır. Bunun ötesinde -elimde rakamlar var- daha 10 Şubat 1995 tari
hinde, 149 ton ağırlığında, insanî yardım malzemesi yine, Bosna-Hersek'e yollandı. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Ama, hâlâ bir büroları yok. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Yani, Türkiye, kendi imkânları çerçevesinde, ve hatta im-
ii kânlarını zorlayarak, bu sisteme inandığı için, o sistem çerçevesinde, elinden geleni yapmaya ça

lışmaktadır. 

Bunları, herhangi bir dönemi aklamak için söylemiyorum; bunları, kendi halkımızın da, bu sis
teme, bu dünya düzenine safça inanmış ve onun çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışmış olduğu
nu belirtmek için söylüyorum; ama, bundan sonrası için, biraz daha farklı düşünmeye başlamamız 
gerekir. 

Türkiye, bu insanî yardımların dışında, Bosna-Hersek'e, güya eşitlemek için uygulanmakta 
olan ambargonun yanlışlığını da, dünyadaki forumlarda şimdiye kadar ençok vurgulayan ülkedir. 
"Böyle ambargo olmaz" dedik, sürekli söyledik ve bunun kaldırılması gerektiğini, Amerika'dan ön-

. ce biz söyledik. Türkiye, bunda ısrar etti ve bir noktada Amerika'yı da ikna etti ki, Amerika, Adri
yatik'teki ambargo uygulamasını; yani, Bosna-Hersek'e karşı olan ambargo uygulamasını devam 
ettirmeyeceğini söyledi. Biz de, aynı tutumu benimsediğimizi, Avrupa'da ilan ettik. Amerika, ge
milerini çekmeyeceğini söyledi, biz de çekmedik. Çekmektense, orada, ambargonun insanca uygu
lanmasına nezaret etmek üzere, yani, Bosna-Herseklileri alta düşürecek biçimde uygulanmamasını 
sağlamak üzere, gemilerimizin kalmasını sağladik. O ambargoda niye gemilerimiz var diye sorul
duğu zaman, gemilerimiz, orada, ambargonun insanca uygulanması için var demek gerekir. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Bu şekilde izah edilemez... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Bunu, dışa karşı izah etmeye çalışmak da gerekmez. Baş

ka türlüsü, yani, gemilerimizi ambargodan çekelim dediğimiz zaman, başkaları, yanlış uygulama
larına devam etsin, onları, o yanlış uygulamalarla yalnız bırakalım anlamına gelir; Amerika bile bu
nu yapmadı, biz de yapamayız. 

İslam Temas Grubunun kurulmasında öncülük eden yine Türkiye oldu. O temas grubunu en 
aktif biçimde çalıştırmak isteyen yine Türkiye oldu; ama, demin söylediğim Haçlı anlayışı, Batı 
Temas Grubunu öne çıkardı. Bizim ısrarlarımıza rağmen, bu iki temas grubu arasında hiç olmazsa 
temas olsun ve Müslüman Temas Grubu, hiç olmazsa öbür temas grubu içinde temsil edilsin ve bu 
temsilciliği biz üstlenelim dediğimiz halde, bu da kabul edilmedi; yine demin söylediğim anlayış 
çerçevesinde buna da katlanmak zorunda kaldık. 

Şimdi, tabiî ki, Sayın Dinçlerler tarafından söylenen Kuveyt modelini, böyle bir durumda da 
uygulamak'gerekir; ama, ona karar verecek olan organlar, yine bizim ağır basamadığımız, bizim 
yandaşlarımızı kolay kolay bulamadığımız organlardır. Oralara öneriyle gitmek mümkündür; tabiî, 
ona katılırım, yani, bu öneriyi, Güvenlik Konseyine bizim götürmemiz gerekir. 

Güvenlik Konseyine başvurma yetkimiz yoktur diye bir şey söylenemez; o, her zaman için 
olan bir yetkidir, onun yolunu, her devlet, her zaman bulabilir; onun için bu öneriyle gidilebilir; fa
kat, yine de umutlu değilim; çünkü, demin söylediğim sistem, bütün çöküşüne rağmen, henüz o te
mel yanıltıcilığmı, görünüşteki yanıltıcılığını muhafaza etmektedir. 

Şimdi ne yapmalı... Bütün bu kötümser unsurları söyledikten sonra, bu çerçeve içinde, Türki
ye gibi, yüreği gerçekten yanan ve demin söylediğim nedenlerden ötürü -içimizdeki Boşnak köken
lilerin sayısı falan da değil, tarih dolayısıyla ye insanlık duygulan dolayısıyla- içi yanan halkı bu
lunan bir ülke ne yapmalıdır: 
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Bir kere, oradaki kuvvetimizi çekme düşüncesini tamamen unutmak gerekir, onu bir tarafa 

koymak gerekir. Bu, çok yanlış olur. Kuvvetimiz, orada tehdit altında bulunsa bile -ki, şimdi bu
lunmuyor- öbür Batılı ülkelerle birlikte biz kuvvetimizi çekiyoruz dediğimiz zaman, Bosna-Her-
seklilerin gözünde, bu, aynı anlama gelmez. Onlar -Sayın Dinçerler belirtti- öbürlerinin gidişine, 
bir düşman aradan çıktı diye; ama, bizim gidişimize, bir dost bizden uzaklaştı diye. bakacaklar; 
onun için, bu yanlış bir hareket olur. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara).-Bravo. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Mümkünse, şimdiye kadar doldurulmamış kontenjanlar 
varsa, onların doldurulması gerekir ve çekilmeyi, Türk halkının aklının köşesinden dahi geçirme
sine yol açacak hareketlerden uzak kalmamız gerekir. Bu, moral bakımından çok önemlidir. Bu 
moral, Bosna-Hersek'i şimdiye kadar ayakta tutan bir moraldir, ona devam etmemiz gerekir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Bravo Hocam. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - İkincisi -demin söylediklerimin ışığında- artık, uluslarara
sı kuruluşlara, şimdiye kadar olduğundan daha az güvenmeliyiz ve belki de, hiç güvenmemeliyiz. 
(RP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bravo... Tedbirli olmalı. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Tek yanlı, ikili eylemler, üçlü eylemler düşünmeliyiz. Ne
dir eylemler: İçinde bulunduğumuz ve ağırlığımızın, belki, başka uluslararası kuruluşlara göre çok 
daha fazla olduğunu sandığımız NATO, bugünlerde bir eylem hazırlamaktadır. Bir planı var NA-
TO'nun; 40140 sayılı bir operasyon planı. Operasyonun adı Determined Effort (Kararlı Çaba) Ope
rasyonu. Kararlı çabayı düyunca, bu katliamı durdurmak için bir şeyler yapılacak diye düşünebilir
siniz; oysa, plan şudur: Bugün, UNPROFOR'un, Bosna-Hersek'te, yaklaşık 25 bin kişilik gücü var. 
Bu gücün, fazla zarara uğramadan, burnu kanamadan, eski Yugoslavya'yı terk edebilmesi için 60 
bin kişinin katılacağı bir operasyon hazırlanmaktadır. Kararlı Çaba adını taşıyan operasyon, bu gü
cün, oradan tahliye edilmesini güvence altına alacak olan operasyondur. Öunun için, orada bulunan 
askerin iki katından daha fazla asker, bu takviyeyi kolaylaştırmak için bu planın çerçevesindedir. 
Bu, dışarıya sızan haberler; içinde neler oluyor bilmiyorum; ama, NATO'ya dahi fazla güvenme
memiz gerekir. 

Birleşmiş Milletlere, zannediyorum, bundan sonra, çok az güvenmemiz gerekir. Bosna-Her-
sek'in, şu sırada, bütün dünyadan ve bizden beklediği nedir: Bir kere, Bosna-Hersek, asker bekle
miyor; Bosna-Hersekliler, dünyada herkese parmak ısırtacak bir beceriyle, bir iki yıl içinde -biraz 
bizim Kurtuluş Savaşı içinde, Kuvayı Milliye'yi ve arkasından, muntazam orduyu kuruşumuza ben
zer bir biçimde- çok iyi yetişmiş, çok iyi savaşan, 100 bini aşkın, hatta, bazı rakamlara göre 200 bi
ne yaklaşan bir ordu kurdular. İstedikleri, bu orduya ilave edilecek başka bir asker değildir; iste
dikleri, silahtır. Bu silahın oraya ulaştırılabilmesi tabiî, Birleşmiş Milletler kanalıyla falan olmaya
cağına göre, her ülkenin, kendi yakınlık sınırları içinde, kendi çareleri içinde bulabileceği yollarla 
olacaktır. 

Belki, NATO gibi bir kuruluş içinde, bütün gücümüzü, NATO'nun, Birleşmiş Milletlerden 
alabileceği yetkiye dayanarak, hava operasyonlarının yapılmasında yoğunlaştırmamız gerekir; çün
kü, Sırplar, ağır silahlar kullanmaya başlamışlardır, tank kullanmaya başlamışlardır ve o çeşit si
lahları durduracak olan bir tek çare, hava operasyonudur. Zannediyorum, çabamızı, büyük çaplı ka
ra harekâtı vasaire yerine, bu noktaya, yani, zaman zaman tanklara karşı yapılacak hava harekâtı
na yoğunlaştırmamız ve NATO'dan, Birleşmiş Milletlerden bundan öteye bir şey beklemememiz 
gerekir. 

- 437 -



T.B.M.M. B:143 19 .7 .1995 0 : 3 
İnsanî yardım... insanî yardımı, bu Mecliste bu kadar konuştuğumuza, toplumda bu kadar ko

nuştuğumuza göre, şimdi, ulusal çaplı bir kampanyaya dönüştürmemiz gerekir; ama, bunu, aynı za
manda, dünyayı utandıracak biçimlere dönüştürmemiz gerekir. Bakın, yıllar öncesinde Fransa'da, 
Bosna-Hersek'e yollanacak insanî yardım için, aşağı yukarı 6-7 bin tonluk eşya toplandı ve -dün
ya bilmiyor bunu- o eşyayı Bosna-Hersek kıyılarına taşımak için gemiyi de Türkiye verdi. Yani, 
Türkiye, bedava olarak, 10 bin tonluk bir gemiyi, Fransa sahillerine gönderdi ve bu malzemeyi 
yükleyerek Bosna-Hersek'e getirdi. Şimdi, aynı çapta bir gemiyi, Türk Halkı niçin dolduramasın... 
Bunu doldurmamız ve bu defa, gemiyi, civarında, yanında, Türk Deniz Kuvvetlerinin koruyucu ge
mileriyle birlikte Adriyatik'e yollamamız gerekir. Bir şov diyeceksiniz, bir görüntü falan diyecek
siniz; ama, bugünün dünyasında medyada bunlar geçerli; bunu yapmamız mümkündür. 

Son nokta olarak, şunu söylemek istiyorum: Yine, Sayın Dinçerler'in söylediklerini tamamla
yıcı nitelikte, zannediyorum, yapmamız gereken eylemlerden biri -demin ikili üçlü eylemlerden söz 
ettim- Avrupa'daki, bu konuya ilişkin bölünmelerden iyi yararlanmak. Şu sırada, Fransa, kendi he
sabıyla, Avrupa içindeki Almanya'nın, ağır basan, özellikle, Germen ulusların katılmasıyla, Al
manya lehine dönen dengeyi ortadan kaldırabilmek, eşitleyebilmek için, Akdeniz çevresinde ve bu 
arada Makedonya ve Bosna-Hersek konularında müthiş aktif olmaktadır. Bizim, Fransa ile bu ko
nuda yakın işbirliği içine, girmemiz ve Müslüman dünyasında da, bu konuya, başka ülkelerden çok 

v daha fazla ağırlık veren iki ülkeyi; yani, İran ve Malezya'yı -onlar, gerçekten, bu konuda ağırlıkla
rını ortaya koymaktadırlar- böyle bir çemberin içine almamız gerekmektedir. Yani, mevcut 11 ül
kelik Müslüman Temas Grubu ya da bilmem kaç ülkelik Batı Temas Grubu yerine'; yeni temas 
grupları, temas güçleri oluşturmak ve daha dar çerçevede eylem planları yapmak... Bu, ille askerî 
eylem anlamına gelmez; ama, güçleri dağıtmadan, yeni planlar ortaya çıkarmak; bunu, diplomatik 
alana aktarmak, Türkiye'nin yapabileceği, hatta öncülük edebileceği konulardan birisidir. 

Son nokta olarak, belki bu çerçevede, belki bu çerçeveyi aşan bir nokta olarak şunu söylemek 
istiyorum: Ne yazık ki, uluslararası politika, demin söylediğim gibi, yerleşik Uluslararası kuruluş
ların çerçevesini zorlamakla, onu çökertmekle kalmıyor; ülkelerin bencilliklerini, hatta çok küçük 
hesaplarını da ortaya çıkarıyor, önplana çıkarıyor. Bu küçük hesaplar dünyasında, artık, bizim, bü
yük hesapların içinde kendimizi kaybetmemizin gereği yok. 

Niye, Bosna-Hersek'e yanlış bir ambargo uygulanıyor ve niye, hâlâ, Türkiye, bir başka ambar
gonun içinde; yani, Amerika'nın, Irak'a karşı uyguladığı bir ambargonun içinde yer almaya devam 
ediyor? Hiç ilgisi yok, bu konular arasında hiç ilgi yok diyeceksiniz; ama, ne yazık ki, dünya ora
ya dönmüştür. Yani, ülkeler, tıpkı günlük yaşamda insanların yaptığı gibi "sen bunu yapmazsan 
ben de bunu yapmıyorum" pazarlıklarına girmişlerdir ve Türkiye'nin, artık "Birleşmiş Milletlerin 
kararı var, müttefiklerimizin tutumu böyle"diyerek, kendi çıkarlarını ikinci plana itip, başkalarının 
çıkarlarını dünya adına, insanlık adına; ama, aslında onların çıkarlarını önplana çıkarmak saflığın
dan vazgeçmesi gerekir. (Alkışlar) Bizim de, artık, bundan sonra, dişe diş; bundan sonra, sen bunu 
yapmazsan, ben de bunu yapmam tutumuna girmemiz gerekir.(Alkışlar) Çünkü, ancak, o umduğu
muz ve safça inandığımız dünya düzenin, bir büyük savaş daha yaşanmadan, bir üçüncü dünya sa
vaşı yaşanmadan yeniden kurulabilmesi için, bu tehlikeli durumları birilerinin yaratması gerekir. 
Yani, biraz uçurum politikası yapmak... Yani, bazı şeyler düzelmezse, bölgede bir şeyler alevlene
bilir, dengeler büsbütün bozulabilir izlenimini dünyaya vereceksiniz ki, dünya, yine kendi bericil-
liğiyle, kendi hesapçılığıyla şimdiki tutumlarını değiştirebilsin... 

Bunu yaratmazsanız, olaylara seyirci kalan, olayları değiştirmek için, bırakın askerî olanakla
rı, sınırlı da olsa, kendi elindeki diplomatik olanakları kullanmayan bir ülke, dünya düzeninin bo
zulmasına, dolaylı yoldan yine katkıda bulunuyor demektir. Eğer, dünyada insanca bir düzen olsun 
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istiyorsak, bu ikiyüzlü görüntülerin gerçeğe dönüşmesini istiyorsak, bu ikiyüzlü görüntünün çök
mesi tehlikesini, biraz dolaylı biçimde, bizim de yaratmamız gerekir. Bazı şeyler yapılmazsa bu çö
ker; çökmeye doğru gidiyor; onun için, ayağınızı denk alın, insanca davranın diyebilmek, zannedi
yorum, bizim çapımızdaki bir ülkenin yapabileceği, gösterebileceği azami çabadır. Daha ötesini 
beklemek, zaten fizik olarak mümkün değil, coğrafya müsaade etmiyor. Uçak gemilerimiz yok ki, 
üzerine uçaklarımızı koyup Adriyatik'e yollayalım. Yani, fizik olarak yapabileceğimiz çok şey 
yok; içimiz yanıyor... 

Ha, olsa olsa insanî yardım yapabiliriz, diplomasi dünyasında biraz inisiyatif alıp, bazrşeyle
ri zorlayabiliriz; ama, bu, yine de -onu ifade etmek için karşınızdayım- halkımızın yüreğinin yan
masına engel değil. Çünkü, orada, bize inanarak Müslüman olmuş insanlar, Müslüman oluşların
dan dolayı bir katliama uğramaktadırlar. Bu, bizi, hiç olmazsa diplomasi dünyasında, büyüklerin 
hesaplarının dışına çıkmak bakımından, bazı bakımlardan cesarete götürebilir. 

Sayın Emiroğlu, şu anda, bana, zannediyorum, Türkiye'nin Bosna-Hersek'e yaptığı yardımla
rı gösteren bir grafik sundunuz; ama, bu grafiği daha iyi okuyabilmek için; örneğin, Hollanda gibi 
bir ülkenin ulusal geliriyle, Türkiye gibi bir ülkenin ulusal gelirini, bütün bu grafikleri, bu doğrul
tulan ayarlamak bakımından işin içine sokmak gerekir. Ben, bunu söylüyorum. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Millî geliri, Türkiye'den çok daha düşük ülkeler, Türki
ye'den daha fazla yardım yapmışlardır. 

MÜMTAZ SOSYAL (Devamla) - Yapıyorlar; ama, Türkiye'nin de başka türlü tutumları var. 
Yani, biz, işi, sadece yardıma bağlamadık. Burada -ben içinde bulunayım, bulunmayayım- geçmiş 
hükümetlerin çabalarını biraz takdirle anmak gerekir; çünkü, uğraşıldı; Türkiye, kendi olanakları
nı zorladı; ama, zannediyorum, bu zorlayışı sınırlayan temel etken, bizim, hâlâ, bu mekanizmalara 
inanıyor olmamızdır. Bir noktada inanmadık, orada kârlı çıktık; Kıbrıs'ta... İnanmamaya devam et
memiz gerekir diyorum. Bizi sınırlayan, miktarlar bakımından da bizi sınırlayan olaylar yaşadık. 
Türkiye az şeyler çekmedi son yıllar içinde. Bütün bu sıkıntılar içinde, halkımızın, yine de, Bosna 
halkına, hiç olmazsa bir sıcaklık gönderebilmiş olması önemlidir. Batı, bütün bu paraları, insanî 
yardımları falan gönderiyor; ama, aynı zamanda da, akşamları televizyonun karşısında, o Bosnalı 
insanların çektikleri ezayı, bizim kadar büyük bir acıyla seyretmiyor; seyredip geçiyor... Belki, on
ların birkısmının hakkını da yememek gerekir. Bakın, Batılı ülkelerin içinde, özellikle Fransa gibi 
yerlerde, özellikle Hollanda gibi yerlerde, bir kesim kamuoyu, ciddî olarak buna tepki göstermek
tedir; ama, bizde, o çeşit tepkiler, .kesimlere inhisar etmiş değil; bir toplumun genel' tepkisi var. Bi
zim, belki kusurumuz, bunu organize etmeyi, örgütlemeyi bilemeyişimiz ve elimizde bulunan dip
lomatik olanakları sonuna kadar zorlayarak, eyleme dönüştüremeyişimizdir. Onun için, zannediyo
rum, bu noktada, Türk halkını, öbür halklarla mukayese etmek de yanlış olur. Halkın gönlünden bu 
kadar kopmuş, bu kadar verebilmişiz; ama, devletin eyleminden, devletin tutumundan, daha fazla
sının kopması gerekir., 

Benim söylemek istediğim budur; teşekkür ederim.(Alkışlar) 

METİN EMİROĞLU (Malatya) -Zaten, benim söylediğim, devletin yardımı; halkın yardımı 
değil... , • > 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Baş; buyurun.(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaş
larım; Refah Partimiz ve ilavesiyle, diğer altı siyasî partinin vermiş olduğu önerge çerçevesinde, 
Parlamentomuzda, Bosna-Hersek'teki olaylarla ilgili genel görüşme açılması hususunda, Partimi-
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zin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Parlamentomuzda, bir kere daha, Bosna-Hersek meselesini görüşüyoruz. Bosna-Her-
sek'te olan olaylar, dünyanın herhangi bir köşesinde, ücra bir yerinde olmuyor; olaylar, Batı'nın tam 
göbeğinde, demokratik, çağdaş Avrupa'nın tam göbeğinde, üçbuçuk yılı aşkın bir zamandan beri 
devam etmektedir. 

Yine, bu olaylar, Birinci ve İkinci Cihan Harpleri esnasında değil, şu anda, insan haklarının eh 
üst düzeyde konuşulduğu ve sağlanmaya çalışıldığı bir zamanda cereyan etmektedir. Bosna-Her-
sek'te yaşanan hadiseler, televizyonlarda ve gazetelerde takip ettiğimiz bu olaylar, bir film, bir hi
kâye değil; bir gerçek olarak devam etmektedir. Bu olaylar, halkın özgür iradesiyle bağımsızlığını 
ilan ettiği, devletini kurduğu, 100 civarında devlet tarafından bağımsızlığının tanındığı, AGİK'e 
üye olmuş, Paris Şartını kabul etmiş, demokratik usullerle seçime gitmiş, yönetimini seçmiş, dev
let başkanını seçmiş bir ülkede cereyan etmektedir. 

Aslında, Bosna-Hersek'teki hadiselerin hangi plan çerçevesinde devam ettiğini, nasıl geliştiği
ni daha iyi anlamak için, tarihe bir bakmak gerektiği kanaatindeyim. Bu hadiseler, Batı içerisinde
ki birtakım fanatik ve aşırı uçların, Batı ülkelerini etkileyerek, yönlendirdiği ve dört merhaleden 
oluşan hadisenin ikinci basamağıdır/Bunun birinci merhalesini, 1492'de, Endülüs'te, Müslümanlar 
yaşamışlardır. O zaman, Endülüs, Haçlı ordularının işgaline uğramış ve burada, üç milyon civarın
da Müslüman yok edilmiştir, katledilmiştir. Endülüs'te, bugün Bosna'da olduğu gibi, Müslümanla
ra üç seçenek verilmişti: Bunlardan bir tanesi, ya Hıristiyan olursunuz, kurtulursunuz; diğeri, bu di
yarlardan göç edersiniz, Afrika'ya geçersiniz, kurtulursunuz; bir diğeri de -şayet, bu iki şart oluş
mazsa- ölürsünüz, öldürülürsünüz, kılıçla doğranırsınız... İşte, bugün, Visegrat gibi, Foça gibi, 
Mostar gibi, Saraybosna gibi, o gün de, bütün dünyanın, bütün tarihin en parlak medeniyetlerinden 
birinin kurulduğu ve bugün de Batı'daki teknolojik ve ilmî gelişmelerin dayandığı -aslında temeli
ni teşkil eden- Kurtuba ve Granada şehirleri yerle bir edilmiş, yok edilmiş; Müslümanlar, burada, 
ancak, müzelik olarak bırakılmıştın 

Avrupa'nın batısından Müslümanlığı temizledikten sonra, ikinci merhale, Avrupa'nın doğu
sundan Müslümanları temizlemektir. Balkanlarda, yaklaşık 100 yıl yaşayan Müslümanları, kimli
ğinden, kültüründen soyutlamak için asimilasyon politikaları uygulanmıştır; camileri kapatılmıştır, 
okulları kapatılmıştır. Bugün, hâlâ, Batı Trakya'da, bu uygulamalar devam etmektedir. Burada ya
şayan Müslümanlar, Müslüman isimleri alamamışlardır; kitapları yasaklanmıştır, Kur'an'ları yasak
lanmıştır. Bu asimilasyon politikalarına rağmen, kimliklerini koruyan Balkan Müslümanları, 
1987-1988'de olduğu gibi, başta Bulgaristan'da 340 bin Müslüman Türk, göçe mecbur bırakılmış
tır. Müslüman nüfus azaltılmış ve Yugoslavya'nın dağılmasından sonra da, Endülüs'te olduğu gibi, 
Müslümanlar, yine göçe zorlanmış; yine, bugün olduğu gibi, kılıçla, ölümle, karşı karşıya bırakıl
mıştır. 

Bu plan, Balkanlardaki bütün Müslümanları yok etseler, temizleseler bitecek mi; hayır, bitme
yecektir. 

Bu planın üçüncü merhalesi, Anadolu'yu Müslümanlıktan ve Müslümanlardan temizlemektir. 
Bunu da, yeri geldiği zaman, birtakım güçler, açık bir şekilde ifade etmektedir. Tabiî, Anadolu'nun 
Müslümanlıktan temizlenmesi, en başta, İstanbul'da bir Bizansm ihya edilmesidir. 

Belki, Müslüman Boşnakların sık sık ifade ettikleri, benden önceki konuşmacı arkadaşlarım 
da söyledler; "biz, Bosna'yı savunmakla, İstanbul'u savunuyoruz" sözünün altında, bu gerçek yat
maktadır. Evet, Sırpların ve onları destekleyen birtakım güçlerin, Balkanlardaki emellerine ulaştık
tan sonra atacakları üçüncü adım, İstanbul'dur. Dördüncü adım da, tabiî ki, bütün dünyadan Müs
lümanlığı temizlemektir. 
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Şimdi, Sırplara, başta silah desteği olmak üzere her türlü desteği sağlayan Yunanistan'ın, İs

tanbul'la ilgili emellerini hepimiz biliyoruz. Ortodoks Patriğine ekümenlik sıfatı verilmiş; kendisi, 
Avrupa Parlamentosunda devlet başkanı sıfatıyla takdim edilmiş ve konuşturulmuştur. Patrikhane
nin etrafı, yaklaşık on yıldan beri istimlak edilerek genişletilmektedir. İstanbul'daki surlar içerisin
deki işyerleri ve meskûn bölgeler, planlı bir şekilde surlar dışına taşınmaktadır. Büyük selatin ca
mileri Süleymaniye ve Sultan Ahmet'e, vakit namazlarına gittiğinizde, üç beş kişiden.fazla insan 
bulamazsınız, ancak, cuma namazlarında doluyor. 

Planlı bir şekilde, İstanbul'un içi, surların içerisi boşaltılmaktadır, Bizans'a hazırlanmaktadır. 
Bunu söylediğimiz zaman, nasıl olur böyle bir şey diye, belki, bazı arkadaşlarımızın itirazları ola
bilir. İsrail Devletinin kuruluşu bunun örneğidir. Yine, bugün, Balkanlarda cereyan eden olaylar da 
bunun örneğidir. . 

Şimdi, birkaç gün önce Srebrenica düştü... "Düştü" sözünü biz kabul etmiyoruz; çünkü, Sreb
renica, Birleşmiş Mîlletler tarafından güvenlik bölgesi olarak ilan edilmişti. Arkasından Zepa ve 
Gorazde gelecek, daha sonra Saraybosna, Tuzla, Bihac. • 

Son bir ay içerisinde, Müslüman Boşnaklar, Saraybosna'da teşekkül ettirmiş oldukları 200 bin 
kişilik düzenli ordularıyla taaruza geçmişlerdi ve başarı elde ediyorlardı, başarı elde etmişlerdi: Bu 
başarının başlangıç günlerinde, Birleşmiş Milletlerin "silahlarınızı bize teslim edin, malınızı, canı
nızı, namusunuzu, ırzınızı biz koruyacağız" diye güvenlik bölgesi ilan edip, güvenlik bölgesi ilan 
ettiği bu yerleri, âdeta, eliyle teslim edercesine Sırplara teslim etmesi, Müslüman Boşnakların,baş
latmış olduğu ve zafere doğru yürümüş olduğu günlerde, onların moralini bozma, bozulmuş moral
li Sırplara ise, moral verme desteğinden başka bir şey değildir. (RP sıralarından alkışlar) Bu, hain
ce ve sinsice bir plandır. Müslüman Boşnaklar iyi bir başlangıç yaptığı zaman, güvenlik bölgeleri
ni Sırplara teslim ederek, Müslümanların zaferinin önüne Birleşmiş Milletler geçmiştir. Onun için, 
Birleşmiş Milletlerin, ta baştan beri uygulamış olduğu, bu bölgede toplama kamplarını gizlemesi, 
ambargoyla Müslüman Boşnakları savunmasız halde bırakması; yine, bu ambargo devam etmesi
ne rağmen, Kıbrıs Rum kesiminde kurulan paravan şirketlerle Yunanistan üzerinden Sırplara silah 
temin edilmiş olmasına rağmen, yine, Rusya'dan Ukrayna'dan, Tuna üzerinden Sırplara silah temin 
edilmiş olmasına rağmen, bu silahlara ilaveten, dağılmış Yugoslav ordusunun silahlarının yine 
Sırplar tarafından Müslüman Boşnaklara karşı kullanılmasına rağmen, kendilerini savunmak için, 
canlarını, mallarını, namuslarını savunmak için, Müslümanların silah teminine, ambargoyla mani 
olmuşlardır. , 

Bosna-Hersek yetkilileri, Amerika Birleşik Devletlerine "gelin, bizim yanımızda savaşın, as
ker gönderin" demiyor; hatta, Türkiye'ye de "gelin, bizim yanımızda savaşın, asker gönderin" de
miyor; yalnız "biz savunmamızı yapabiliriz, bize uyguladığınız ambargoyu kaldırın" diyor. Bu söz 
karşısında Batılılar "ambargoyu kaldırırsak, Bosna'da daha çok kan akar, daha büyük savaş olur" 
ifadesini kullanıyor. 

Ambargo devam ediyor... Bosna'ya barış mı gelmiştir, yoksa zulümler ve soykırımı mı artmış
tır? Ambargonun devamı, Bosna'daki soykırımın arttığını, üç yıldan beri, bize açık bir şekilde gös
termektedir. Nitekim, İngiltere Başbakanı Majör "Müslümanlara silah verilmemesi, savaşın bir an 
önce bitmesine yardımcı olacaktır" demektedir. Böylece, Müslümanların eli kolu bağlanacak, on
lara silah vermemekle, ambargoyu devam ettirmekle onların tükenmesi kolaylaşacak, savaş da bi
tecek... İngiltere Başbakanı bunu açık bir şekilde söylemektedir. 

Yine, Birleşmiş Milletler, Bosna'dan askerlerini çekmeyi konuşmaktadır. Bu, neyin ifadesidir; 
bu, şudur: Birleşmiş Milletler, önce güvenlik bölgeleri ilan ederek Müslümanları silahlardan arın
dırmış; sonra, bu bölgeleri Sırplara teslim etmiş; şimdi de Sırplara "ben askerlerimi geri çekeceğim, 
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siz son darbenizi indirmeye hazır olun" mesajıni vermektedir. Bunun manası budur-ve çok yakın 
bir geçmişte de, NATO uçaklarının bombalamasına karşı Birleşmiş Milletler askerlerinin rehine 
olarak alınıp kullanılması, karşılıklı bir oyundan başka bir şey değildir; bizzat bu bombalamaya en
gel göstermek için planlanmış bir provokasyondur, başka bir şey değildir. 

Değerli kardeşlerim, Sırplar, açık bir şekilde "Balkanlardan İran'a kadar Müslüman kalmaya
caktır" sloganıyla hareket etmektedir; bunu da "od Balkan'a do İran'a nece biti Müslümana',' diye 
bir slogan hâlinde dilden dile dolaştırmaktadırlar. 

Elbette ki Boşna-Hersek, bizim vücudumuzun bir parçasıdır; elbette ki Bosna-Hersek ile en 
başta bizim ilgilenmemiz gerekmektedir. Alia İzzetbegoviç "bizi, siz Müslüman yaptınız; öyleyse, 
bizden siz mesulsünüz" diyerek, bize mesuliyetimizi hatırlatıyor; oradaki kardeşlerimiz, bize me
suliyetimizi hatırlatıyor ve kendilerini bize yakın hissediyor. Biraz önceki konuşmacı kardeşimizin 
ifade ettiği, Dışişleri Bakanı Şakir Muhammet Beyin "Birleşmiş Milletler gelmeseydi, bizi tanıma-
salardı; ama, Kıbrıs'ı koruduğu gibi, bizi de koruyan Türkiye olsaydı" ifadesi, bu gerçeği, bu sözü 
yansıtan ve bize mesuliyetimizi hatırlatan tarihî bir sözdür. Evet, Bosna-Hersck'teki Müslümanla
rı koruyan, gözeten ve kollayan bir Türkiye, görevini yeterli yapmış bir Türkiye yok; ama, Sırpla
rı koruyan, teşvik eden, destekleyen ve onlara hamilik yapan bir Yunanistan var, bir İngiltere var, 
bir Rusya var, bir Birleşmiş Milletler var. Şu halde, yine, Nazilerin Yahudilere yapmış olduğu zu
lümler karşısında, Yahudileri korumak üzere bütün dünya kamuoyu ayağa kalkmış, Paris Şartında 
tahsis getirilerek "Yahudi ırkı aleyhtarlığı yapılamaz" denmiş, Müslümanlar ise, bu zulüm altında 
inleyerek, kendilerinin bir sahibi olmadığından, bugün, bu çileleri çekmektedirler. 

Bosna-Hersek'te ve Balkanlarda bu zulümler devam ederse, bunun arkasından, Birleşmiş Mil
letlerin olaylar karşısındaki tutumu, Balkanlardan sonra Kafkaslarda da, bağımsızlığını ilan eden 
Türkî cumhuriyetler ve Müslüman devletlerin başına ayni akıbetin gelmesini teşvik edecektir. 

BAŞKAN - Sayın Baş, vaktiniz doluyor; size, 5 dakikalık ilave bir süre veriyorum; bu süre 
içerisinde bağlayabilir misiniz... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Peki, bağlamaya çalışayım Sayın Başkan. 

Bu hadiseler devam ederken -yine, Kızılay yardımları konusu, burada zikredildi- şu anda, Bos
na-Hersek'te, Saraybosna'da, Kızılayın bir tek temsilcisi yoktur ve Kızılayın gönderdiği yardımlar, 
orada, Kızılhaça teslim ediliyor; Kızılhaç, bunların dağıtımını yaparken de, yardımların bir kısmı
nı Sırplara, bir kısmını Hırvatlara, üçte birini de Müslümanlara ulaştırmaya çalışıyor; ama, aslolan, 
oradaki Müslümanlara, gıda yardımından daha önce, silah yardımının ulaşmasıdır. Nitekim, Alia 
İzzetbegoviç, gıda yardımlarının, ancak, Müslümanların tok olarak ölmesini sağlayabileceğini, as
lî ihtiyaçlarının silah ihtiyacı olduğunu, defalarca, Türkiye'den giden heyetlere ifade etmiştir ve ta
lepte bulunmuştur. Türkiye, bu noktada kükremelidir; Türkiye, bu noktada, kendisiyle birlikte ha
reket edebilecek olan, başta İran, Malezya, Libya gibi ülkeleri yanına alarak, açık bir şekilde silah 
yardımını başlatmalıdır. 

Yine, Türkiye, Komisyonda bekleyen, Bosna-Hcrsck'le Savunma İşbirliği Antlaşmasını, Par
lamentosundan bir an önce geçirmelidir. 

Bakınız, Bosna-Hersek'ten sonra yüzde 92'si Müslüman olan Kosova'ya sıra gelecek. Kosova 
Cumhuriyeti, beş yıl önce bağımsızlığını ilan etmiştir ve onbeş gün önce, Türkiye'de, Bayrampa
şa'da bir spor salonunda, bağımsızlığının beşinci kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. Türkiye, henüz, 
Kosova Cumhuriyetinin bağımsızlığını tanımamıştır ve Kosova Cumhuriyetini temsilen Türkiye'de 
bulunan temsilci, kendi imkânlarıyla tutmuş olduğu bir daireyi ev ve çalışma ofisi olarak kullan
maktadır; hiçbir imkânı yoktur, araba imkânı yoktur, telefon imkânı yoktur; kendi başına bir şey-
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ler yapmaya çalışmaktadır. Türkiye, derhal, Kosova'nın da bağımsızlığını tanımalı ve onun Türki
ye'deki temsilcisine sahip çıkmalıdır. 

Arkasından, Sancak gelecektir. Burada, 350 bin Müslüman yaşamaktadır. Daha önce, burada, 
300 bin Müslüman katledilmişti. Yine, Bosna hadiselerinden sonra, 40 bin Çetnik Sırpı Sancak'ta 
silahlanmış, buradaki Müslümanları katletmek üzere beklemektedir. 

Yine, Sırpların elindeki ağır ve uzun menzilli silahların bir an önce Birleşmiş Milletlere dev
redilmesi ve Birleşmiş Milletlerin gerçek fonksiyonuna dönmesi için, Türkiye'nin ciddî adımlar at
ması gerekmektedir, konuşmanın ötesinde adımlar atması gerekmektedir. Hatta, Türkiye'nin, oluş
turulacak yeni bir müdahale gücünün Bosna-Hersek'teki devlet yönetiminin emrine verilmesi için 
çalışmalar başlatması gerekmektedir. 

Yine, Türkiye'nin, Sırp saldırıları neticesinde maddî ve manevî zarar gören, kayıplara uğrayan 
Bosna-Hersek Cumhuriyetinin zararlarının tazmini için bir çalışma başlatması gerekrnektedir. 

Yine, Türkiye, toplama kamplarında bulunan Müslümanların akıbetinin ve şu anda kayıp olan 
Müslümanların akıbetinin takibi için, uluslararası hükümetler nezdindc çaba göstermeli; bu konu
da, ayrıca bir komisyon kurulmasını temin etmeli ve bu esir Müslümanların durumunun, bizzat bu 
komisyonla takibinin sağlanması için gerekeni yapmalıdır. 

Yine, Türkiye, bu savaşın baştan beri sorumlusu ve katili olan Miloseviç ve Karadziç gibi ca
nilerin, savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması için her türlü girişimi başlat
malı ve bunların savaş suçlusu olarak er geç bir gün yargılanacağını ilan etmelidir. 

Yine, Türkiye, Bosna-Hersek'e gönüllü olarak yardım etmek isteyen birçok sivil kuruluşa, Hü
kümet bazında, öncülük etmeli -Türk Halkı, bütün birikimleriyle, bütün imkânlarıyla Bosna'daki 
Müslüman kardeşlerinin yardımına koşabilecek durumdadır- bu yardımların organizesi, bu yardım
ların koordinasyonu için, Hükümet bazında, hemen kararlar almalı ve adımlar atmalıdır. 

Yine, Türkiye, tepkisini göstermek için, Adriyatik'te Müslüman Boşnaklara ulaşacak yardım
lara ancak kontrollük yapan ve amborgoyu devam ettiren gemiler içerisinde bulunan Türk gemisi 
Turgut Reis'i derhal geri çekmeli ve bu konuda da tavrını göstermelidir. 

Bunlar, hemen atılacak adımlardır; ama,' doğrusu, bizim, bu Hükümetin, bu adımlan atabile
ceği ve takip edebileceği yönünde çok büyük bir kanaatimiz yoktur. Nitekim, bu hafta, Türkiye'yi 
Butros Gali ziyaret edecekti. Bu ziyareti, Refah Partisinden 20 milletvekili arkadaşımızla birlikte, 
buradan Birleşmiş Milletler Temsilciliğine kadar yürüyerek ve Türkiye Baştemsilcisiyle görüşerek 
"milletin hissiyatı budur; elinin kanıyla Türkiye'ye gelmesin Butros Gali" gibi ifadeleri kullanarak, 
milletin hissiyatını intikal ettirmeye çalıştık. 

Türkiye'nin bir talebi olmamasına rağmen, Butros Gali, kendi ziyaretini iptal etti; ama, Butros 
Gali, bu ziyaretine gelseydi -kendisinin programı elimizde, dün burada söylendi- Sayın Cumhur-.. 
başkanımız, Çankaya Köşkünde onuruna yemek vereceklerdi; hatta, gazetelerde, bu yemeğin mö
nüleri de çıktı; bademli levrek, kuzu fırın, dondurma, mevsimlik meyveler, salata... Yani, onlar, bi
zim kardeşlerimizin, orada canına ve malına kastederken, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşka
nı, kuzu dolmalarla, bademli levreklerle Butros Gali'ye ziyafet çekecekti. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayalım. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Yine, gazetelerde ifade edildiği gibi, Sayın Başbakan, kendisi 

onuruna vereceği yemekte, şampanyasını onun şerefine değil de, Bosna-Hersek'te kahramanca sa
vaşanların şerefine kaldıracaktı. Gazetelerde, bu hafta, dün, bugün... 

ADİL AYDIN (Antalya)-p Oldu mu öyle bir şey, oldu mu!.. 
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MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Butros Gali gelmedi ki olsun... 

ADİL AYDIN (Antalya) - O zaman ne konuşuyorsun!.. Siz, Alman Mercedesiyle politika ya
pıyordunuz... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Ama, bu programları yaptınız; işte, bu programlar burada... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Lütfen... 

• HASAN EKİNCİ (Artvin) - Yarım saat oldu!.. / 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) - 30 dakikayı kullanıyorum. 
BAŞKAN - Hayır efendim, süre 20 dakikadır; ama, ben size, azamî süreyi verdim. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Önerge sahibi adına da konuşayım. 

BAŞKAN - Onu, önerge sahibi olarak sonra kullanacaksınız; çünkü, önerge sahibi Sayın Ka
zan ve Sayın Abdüllatif Şener. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla)-Değerli arkadaşlar... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bosna'ya kaç para vermişler... 

BAŞKAN-Efendim, 2 dakika daha verdim; lütfen bağlayın. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu Butros Gali, biliyorsunuz, Mısırlı bir Kıptî'nin torunudur. Onun dedesi, 

Mısırjda, İngiliz işgalinde adalet bakanıydı. Orada, bir köyde, Müslümanlar ile İngiliz askerleri ara
sındaki bir çatışmadan sonra mahkemenin reisi olarak tayin edildi ve köydeki Müslümanların ida
mına karar verdi. Daha sonra da, bundan dolayı, İngilizler, kendisini Mısır'da başbakan yaptı. Şim
di, Birleşmiş Milletler, Afrika'ya sıra gelince, göstermelik olarak, bu Ortodoks dedenin torunu But
ros Gali'yi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptı ve ne yazık ki, ondan, Bosna-Hersek mesele
lerinde yardım istediğimizin yanlışlığını ancak bu son günlerde anlamış olduk. Dolayısıyla, bu da 
bir adımdır. 

Dostumuzu, düşmanımızı tanımak mecburiyetindeyiz; tarihî olaylar içerisinde hadiseyi değer
lendirmek mecburiyetindeyiz; mesuliyetimizi hatırlamak mecburiyetindeyiz. Devlet olarak, millet 
olarak her türlü imkânlarla zaten o kardeşlerimizin yanındayız; yine, devlet olarak da, her türlü im
kânlarla onların yanına koşmalıyız ve ilk başta yapacağımız, demin söylediğim gibi, Malezya, İran 
ve Libya gibi bazı ülkelerle birlikte hareket ederek, derhal, Bosnalı Müslümanların savunmalarını 
yapabilecekleri silahı kendilerine ulaştırmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkanımın müsaadesiyle, sözlerimi bir şiirle bitirmek istiyorum; ki, bu şiir, yine, En
dülüs'te, 3 milyon Müslümanın katledildiği -Bosna-Hersek olaylarının yaşandığı gibi- zaman bir 
şair tarafından yazılmış bir şiirdir. 

"Sen de şahit olsaydın benim gibi 
Onların yurtlarından koparılıp satışlarına pazarlarda ey Allah kulu 
O hıçkırıklar sönin de aklını koymazdı yerinde benim gibi 

Canı vücuttan çeker gibi ayırdılar, anadan yavrusunu 
Ya o kızlar ki, yakuttan ve mercandan dökülmüşlerdi sanki 
O meryem yüzlü kızları da saçlarından sürükleyip götürdüler kirli yataklarına 
Haykırışları yırttı gökleri, yürekleri parça parça; babalarsa kan kustu 
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Daha ne anlatayım yüreklerin erimesi için, bir tanesi yeter anlattıklarımın 
Eğer o yüreklerde İslamdan ve imandan bir eser varsa elbet ey Allah dostu..." 

Bu şiirle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bosna'da, Sancak'ta, Kosova'da, Zenica'da, cephede, 
şu anda, elinde silah, namusunu, ırzını, vatanını korumak isteyen kardeşlerimi selamlıyorum, selam 
onların üzerine olsun ve Allah, onlara, en kısa zamanda zaferi nasip etsin temennisiyle Allah'a ema
net olun. (RP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Sait Kemal Mimaroğlu, buyurun. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Bosna-Hersek konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan bütün siyasî 
partilerimizin ve grubu olmayan bütün partili arkadaşlarımın verdikleri genel görüşme önergesi 
üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak amacıyla huzurunuzdayım. Hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu, Yüce Meclisin huzurunda ve aziz Türk Milletinin önün
de belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti olarak,' Bosna-Hersek konusunda, yaptıklarımız bakımından, kendimizi rahatsız 
edecek hiçbir duyguya sahip olmadığımızı belirterek söze başlamak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ihtilafın başlangıcından beri, bu konuda, gerekeni, elinden ge
leni yapmıştır. O kadar ki, 12 Aralık 1994 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bosna-Hersek ko
nusunda özel bir komisyon kurulmasına karar vermiştir. Arkadaşlarım ve ben, bu Komisyonda gö
rev almış olmanın, ben de bu Komisyonun Başkanı olmanın şerefini ve sorumluluğunu taşıyorum. 

Türk hükümetleri ellerinden geleni yapmışlardır; uluslararası arenada mümkün olanlar yerine 
getirilmeye çalışılmıştır. İzin verirseniz, Dışişleri Sayın Bakanı bu konuda geniş bilgi'verdi; ama, 
ben, bazı hususları, sorunun yapısına ilişkin olarak size sunarsam, biraz daha kolaylaşır mesele. 

Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hersek olayının yapısı, uluslararası hukuk bakımından son dere
ce karmaşıktır; yeni yapıda bir olaydır; Türkiye bakımından çok daha karmaşık bir olaydır. 

Bir kere, Bosna-Hersek olayı, Batılılar bunu ne kadar iç sorun olarak telakki ederlerse etsin
ler, uluslararası bir olaydır, enternasyonal bir olaydır, çok enternasyonalize olmuş bir olaydır. Bu 
tip olaylarda, dış politika bakımından, bir devletin tek başına yapabileceği girişimler sınırlıdır. Bu 
sınırı aştığı zaman, dış politika, macera mahiteyetini taşır. Türk dış politikası, hiçbir Türkiye Cum
huriyeti hükümeti döneminde, macera dış politika olmamıştır. 

Bu itibarla, Türkiye, uluslararası arenada görev olarak şunu yapmak yükümlülüğü altındadır: 
Uluslararası camiayı harekete geçirmek, uluslararası camiayı oluşturmak ve bunu, fiilî harekete ge
çirmek. Türkiye'nin yapabileceği budur; baştan itibaren de, Türkiye, bu konuda elinden geleni yap
mıştır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Savunma işbirliği antlaşmasını imzalamamıştır. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - 1992 Nisanında, Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi, hiç izah edilemeyen bir nedenle, Bosna-Hersek üzerine bir ambargo koyuyor. Türkiye, 
Ağustos 1992'de, yani birkaç ay sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvuruyor; diyor 
ki: "Ben size bir eylem planı takdim ediyorum." 5 sayfalık bir plandır bu. Bu eylem planında "sal
dırgan şımarıyor, saldırgan ileri gidecek; Güvenlik Konseyi olarak havadan bombalamaya müsa
ade ediniz" diyor. Türkiye, Türkiye dış politikası, bugünü görüyor, teklif ediyor; ama, teklif kabul 
edilmiyor. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, NATO'yu harekete geçirmek için-Dışişleri Bakanımız bah

setti- bütün girişimleri yapıyor ve bugün de bütün bu girişimlerin içinde olacaktır. 

Biraz sonra meselenin yapısına geleceğim, meselenin yapısının ne kadar karmaşık olduğunu 
söyleyeceğim. Eğer izin verirseniz, sözlerimin sonunda, Hükümetimizin yapması gereken teklifle
ri, Doğru Yol Partisi adına teker teker sunacak ve bu tekliflerin hangi arenalarda savunulduğunu da 
dile getireceğim. Bu arada, bir cümle söylememe izin veriniz değerli arkadaşlarım.' 

Türk Kızılayına çok saldırdınız, bu ulusal kuruluşu çok zedelediniz. Haklı mıydınız değil miy
diniz, bunu bilmiyorum; ama, çok haklı olduğunuzu sanmıyorum. Ulusal kuruluşları zedelemek, 
hiç olmamalıdır. Bakın, kısaca -ve sözlerime öyle devam edeceğim- çok kısa olarak, Türk Kızıla-
yınıri, işin başjndan beri, Türkiye adına yaptığı yardımları söylemek istiyorum: Türk Kızılayı, 17 
Kasım 1991 tarihinden itibaren yardıma başlamıştır. Bakın, bu yardımları kalitatif ve kantitatif ola
rak belirtmek istiyorum, bunu bilmek lazım. Kızılay, 91 treyler göndermiş; 24 askerî uçak ve 3 ge
miyle bölgeye 42 sefer yapmış; 7 500 ton ilaç, gıda, malzeme götürmüş; Bosna-Hersek Hükümeti
nin gösterdiği hesaba 10 milyon dolar para yatırmış; Bosna-Hersek'ten tehciren gelenleri, Trak
ya'da karşılamış ve onların iaşe ve ibatesini sağlamış; 25 milyon dolara yakın yardım yapmış ve bu 
yardımları sürdürecektir. Kızılayın orada bulunmaması, yaptığı ve yapmakta olduğu yardımlara hiç 
engel olmamıştır. Şu hususu, buradan açıklıyorum; Türk Kızılayı kanalıyla, Türkiye, Bosna^Her-
sek'e, her anlamda, her alanda ve her surette yardım etmiştir. Huzurunuzda, bu kuruluşa teşekkür 
ederim. . ' 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Nereye veriyor, kime veriyor? 

SAİT KEMAL MÎMAROĞLÜ (Devamla) - Kızılay, yardımlarını şu kanalla vermiştir: Türki
ye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Bos
na-Hersek Hükümetinden aldığı talimatla, gösterdiği organizasyonlara yatırmıştır; gayet açık söy
lüyorum. 

, Bunu geçiyorum; şimdi, gelelim Bosna-Hersek meselesine. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - İran yardım etti mi? İran, Suudi Arabistan... 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan söz
cü arkadaşlarım fevkalade güzel şekilde sorunu dile getirdiler. Bugün, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde ve Türk Milletinin huzurunda, diyebilirim ki, bir Bosna-Hersek ulusal günü yaşadık. Parti
ler arasındaki uyuşma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki mutabakatı ve bunun Türk 
Milletine yansımasının çok büyük bir anlam taşıdığını kabul ediyorum. Arkadaşlarımla beraber, 
Bosna-Hersek'i, savaş alanını ziyaret etmiş bir arkadaşınız olarak şunu söylüyorum: Türkiye'nin 
varlığı, Bosna-Hersek'te, yedisinden yetmişine kadar herkesin ümididir. Kimse, başka bir hayale 
kapılmasın; Türkiye, ümit olmaya, sonuna kadar, bütün gücüyle devam edecektir. 

İzin verirseniz, bizim açımızdan, Bosna-Hersek olayını çok kısa bir tahlile tabi tutmak istiyo
rum: 

Bugün, Bosna-Hersek'te karşılaştığımız olay -arkadaşlarım söylediler; dramı fazla büyütmek 
' istemiyorum; zaten, dramın kendisi çok büyük- İkinci Dünya Savaşından sonra gördüğümüz en bü
yük tehcir olayıdır. Avrupa Konseyi Genel Kurulunda da belirttiğim gibi, Bosna-Hersek'teki olay, 
ırk kıyımını geçmiş, insan ve insanlık kıyımı haline gelmiştir. Artık, Bosna-Hersek'te bir insanlık 
kıyımı vardır, Bu kıyım karşısında, devletlerin tutumu nedir, uluslararası camianın tutumu nedir; 
izin verirseniz, onu tahlil edersek, çok daha kolay çözümlere varabilme imkânı vardır bu son dere
ce kompleks sorunda. Arkadaşlarım değindiler; ama, çok kısa geçmek istiyorum; çünkü, meselenin 
yapısına inmek için bunları görmek lazım. 
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Fransız Cumhurbaşkanı Chirac diyor ki: "Barbarlık kapılarımızdadır" ve ekliyor: "Avrupa'nın 

Bosna-Hersek politikası, İkinci Dünya Savaşında İngilizlerin Hitler'e karşı uyguladıkları yatıştırma 
politikasına benziyor. Toparlanalım, harekete geçelim, Srebrenica'yı kurtaralım. Biz, bin kişilik ka
ra gücü göndermeye hazırız." İngiltere cevap veriyor: "Ben güce yokum; zaten, bin kişilik güç de 
azdır." Fransa, Almanya, susuyor, bekliyor, bir hareket göstermiyor. Göstermiyor; çünkU, oradaki 
bölünmelerden beklediği sonuçlar var. Rusya, bütün bu oyunun içinde; Sırpları, Birleşmiş Millet
lerde, bölgede ve her yerde destekliyor, Amerika'nın elini ayağını bağlıyor, Amerika'yı tehdit edi
yor "müdahale etme, ben de müdahale ederim; benim, daha, askerî gücüm var" diyor. Clinton te
reddüt ediyor; Clinton, Amerikan halkının Vietnam sendromunu kafasında canlandırıyor; Ameri
ka'nın iç sorunlarına yanıt aramaya çalışıyor; Amerika'nın kendine çekilme politikasını izlemeye 
çalışıyor; önce "bir hava gücü veririm" diyor, sonra "ben müdahale etmem" diyor. 

Yunanistan ne yapıyor; çok merak edeceksiniz, fevkalade merak edeceksiniz. Değerli arkadaş
larım, size, Fransa'nın en ciddî gazetelerinden Le Figaro'da çıkan bir haber göstereceğim -bu habe
ri, ibretle, dünyaya göstermeye devam edeceğiz- 14 Temmuz 1995 tarihli Le Figaro'nun üçüncü 
sayfası; haberin başlığı şu: "Srebrenica üzerinde Yunan bayrağı dalgalanıyor." Haber şöyle devam 
ediyor; "Yunanistan'ın Hükümet yanlısı Etnos Gazetesi, Srebrenica'yı istila etmek için Sırpların ya
nında savaşa katılan Yunanlı mücahitlerin, Yunanlı gönüllülerin Srebrenica'yı aldıktan sonra Yu
nan bayrağını şehre taktığını övgüyle yazıyor ve Yunanistan bayrağının burada sallanması dolayı
sıyla, Yunan halkını tebrik ediyor." 

Amerika'da, Cumhuriyetçiler "işte, Yunanistan bu" diyorlar. Bir tahrik için söylemiyorum; 
ama, gerçekleri bilmek için söylüyorum. Biraz sonra, uluslararası camia konusuna gideceğim ve 
Türkiye'nin ne,yapması gerektiğini dile getireceğim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Fakat, Türkiye'nin ne yaptığı belli değil Sayın Mimaroğlu; biz 
ne yapıyoruz? Hep başkasının yaptığından bahşediyorsunuz. Hükümet olarak, milleti uyutuyorsu
nuz!.. 

SAİT KEMAL MİMARQĞLU (Devamla) - Amerika'da Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Dole 
"Bosna-Hersek üzerindeki ambargoyu, bir kanunla kaldıralım" diyor. Bu mücadele devam ederken, 
Bosna-Hersek'te, katliam süregeliyor. 

Batı'da, tam bir çokseslilik, şeften yoksun bir orkestra, tam bir kakofoni! Batı, korkak, karar
sız ve tutarsız. Sırplar ilerliyorlar; Büyük Sırbistan'ı gerçekleştirmek için, adım adım ilerleyişleri
ni sürdürüyorlar. İnsan hakların! savunan kuruluşlar susuyorlar; nerede Sınır Tanımayan Doktorlar 
kuruluşu, nerede International Amnasty, nerede AGİT; hiç yok, hiç yok! 

Arkadaşlar, biz, uluslararası arenada bunu söylemek istemiyoruz; ama, artık söyleyelim, za
manı geldi; bu, bir din savaşıdır; bu, bir din savaşıdır. 

Sizlere bir hatıramı arz edeyim: Lord Ovven, bu işe tayin edildiği zaman, o kadar alçak değil
di; sonra öyle oldu -çok açık söylüyorum; ben, bir parti adına konuşuyorum- ben, kendisine buna, 
yakın bir terimi, uluslararası arenada da kullandım. İşin başlangıcında, 1992'de, Avrupa Konseyin
de dedi ki "Müslümanları öldürmeye devam etmeyiniz. Müslümanları öldürmek, Yahudileri öldür
mek kadar kolay olmayacaktır; Müslümanlar öçlerini alacaklardır." Sonra, ne oldu; birden, bu gö
rüşünden vazgeçti ve bir Sırp yanlısı oldu. Uluslararası arenada, bu konuda çok tevatür var, oraya 
girmek istemiyorum; nerede ne olduğunu biz de biliyoruz. . . t 

Şimdi, gelelim Birleşmiş Milletlere: Bir teşhis yapmak zorunluluğu vardır; Birleşmiş Millet
ler Teşkilatı -hepimiz biliyoruz- barışı korumak için kurulmuş bir teşkilattır; ama, bu barış teşkila
tı, bugün, Bosna-Hersek'te kendisini koruyamaz hale gelmiştir. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hıristiyan kulübü haline geldi. 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - Güvenlikli bölge ilan ettiği ve silahsızlandırdığı 
halkı, koruyamamaktadır. Birleşmiş Milletler, Bosna-Hersek'te iflas etmiştir. Birleşmiş Milletler-
ler, Bosna-Hersek'te tek başına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Efendim, rahat bağlayın; 5 dakika uzattım sürenizi. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, herhalde, imkân vereceksiniz, lüt

fedeceksiniz. 
Bosna-Hersek'te, Birleşmiş Milletler iflas etmiştir; Bosna-Hersek'te, müflis bir dünya düzeni 

ve müflis bir barış teşkilatı vardır. | 

Avrupa Birliği daha mı iyi olmuştur; hayır. Avrupa Birliği, bu uluslararası çatışmada, huku
ken ve siyasî olarak varlığı olmayan bir teşkilat olarak ortaya çıkmıştır. 

NATO... NATO, fonksiyonunu hiç yerine getirememiştir; belki, statüsü itibariyle, fonksiyonu 
dışında bir olayla karşı karşıya gelmiştir; ama, olaya adapte olamamıştır. 

Ezici bir teşhisi söylemek istiyorum -çok endişe verici bir teşhistir- Milletler Cemiyetinin -Ce
miyeti Akvamın- iflası, İkinci Cihan savaşıyla sonuçlanmıştır; acaba, Birleşmiş Milletlerin iflası, 
bir dünya savaşma götürecek midir? Büyük endişe ve büyük dilemma buradadır. Acaba, Birleşmiş 
Milletlerin iflası, bir Balkanizasyona götürecek midir; bir genel savaşa götürecek midir? Bu savaş, 
hangi kapılara kadar, ne zaman gelecektir? İşte, büyük dram buradadır; ciddî sorun burada toplanı
yor. . 4 • ...'.. 

Tabiî, dünya düzeni değişti, bu kuruluşlar iflas etti; global izm, her şeyin yapısını değiştirdi -
daha fazlasını söylemek istemiyorum- ama, Birleşmiş Milletlerin buradaki çöküşü, gerçekten, cid
dî bir olayı simgelemektedir. 

Şimdi, uygun görürseniz, sözü Türkiye'ye getirmek istiyorum. Türkiye, bu aşamadan sonra ne 
yapmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13 Temmuz 1995 günü, Avrupa Konseyi Karma Komi
tesi, Bosna-Hersek konusunu müzakere ediyordu. Ben, Türk delegasyonu Başkanı ve Avrupa Kon
seyi Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı olarak, Türkiye'yi temsilen söz aldım ve dedim ki: 
Bosna-Hersek hakkında çok deklarasyon yayımladık; deklarasyon yayımlamayalım, hiçbir yararı 
yok. Ya ne yapalım; gayet açık söylüyorum; dünya, petrolü korumak için savaş yaptı. Ben bunu an
lıyorum; ama, insanlık kıyımını önlemek için, bir savaşa karar vermeye mecburdur. Nasıl bir sa
vaş; körü körüne bir savaş değil, uluslararası hukukun tensip edeceği bir savaş. Nedir bu; biliyor
sunuz, Körfez Savaşında, Birleşmiş Milletlerin dolaylı bir kararıyla, bir koalisyon kuruldu. Ben, 
çok açık olarak bunu teklif ettim. Birçok arkadaşım da, bu konuyu teklif ettiler. 13 Temmuzda yap
tığım bu teklif, tabiî, Avrupa Konseyi Birleşik Komitesinin zabıtlarına geçmiştir. Benim teklifim 
şudur: Amerika bu konuya girmek istemiyor. Avrupa'da, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluştu
racağı bir koalisyon; tamamen, Körfez Savaşı tipi bir koalisyon; diğer devletlerin katılacağı bir ko
alisyon, duruma yerinde müdahale etmek zorundadır; başka bir çözüm yoktur. Bu çözüm, oradan 
başka merifaatlar bekleyen Batılıların da yararınadır. 

Eğer, Türk Hariciyesi uygun görürse; Doğru Yol Partisinin, Avrupa'da, Avrupa devletlerinin 
liderliğinde kurulacak bir koalisyonun -Birleşmiş Milletlerden belki müsaade alarak- derhal duru
ma fiilî müdahalesini öngören bu teklifi, dünya arenasında savunulmaya başlanmalıdır; bunu, ben, 

. _ 4 4 8 -



T.B.M.M. B:143 19 .7 .1995 0 : 3 
ayrıca, yazılı olarak, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanına da sunacağım ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bosna-Hersek Komisyonu Başkanı olarak da, Türkiye'de elçiliği bulunan bütün 
misyonlara bu teklifi göndereceğim. Bence, başka bir yol kalmamıştır. Birleşmiş Milletlere güven
meyiniz, müzakerelere güvenmeyiniz, toplantılara güvenmeyiniz; birincisi budur. 

İkincisi; arkadaşalarım söylediler; ama, Sayın Başkanın da müsamahasına sığınarak, çok kısa 
olarak tekrar etmek istiyorum: Bir kere, ambargonun kaldırılması için, Türkiye, elinden" gelini yap
maya mecburdur. Söylemek istemiyorum; ama, Türkiye, amborgonun usulen delinmesi için bir 
şeyler yapabilirse çok iyi olur; gayet açık, gayet açık... (RP sıralarından alkışlar) 

FETHÜLLAH ERBAŞ (Van) - Bravo!.. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - Demin bir arkadaşım söyledi; dünya düzeni bir 

düzensizliğe dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, bütün hayatları boyunca, uluslarası ku
ralları saygıyla karşıladılar. Uluslararası kuralların çok saygı görmediği bir dönemdeyiz. O bakım
dan, bunu aşmakta yarar olacaktır diye düşünüyorum. 

Bir diğer konu: Eminim, Hariciyemiz yapabilecektir, Hükümetimiz yapacaktır; bir İslam ko
alisyonu sağlamak mecburiyeti vardır. İslam devletlerini, ne pahasına olursa olsun, bu dava etra
fında toplayan ve dünya üzerinde baskı oluşturan bir hale getirmeye mecburuz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bravo hoca! 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) - Böyle bir baskı grubunun, dünyada etkisi olabi
leceğinden endişe etmeyiniz. 

Ben söyledim; biz, Müslüman bir ülkeyiz; arkadaşlarım oradaydı, son gün Avrupa Konseyin
de de "biz, Avrupa Konseyinin tek İslam ülkesiyiz; bize tahammül edemiyorsanız çekiliriz" dedim. 
Bundan hiç çekinmeye gerek yok; hele hele, laik bir İslam ülkesi iseniz; laik, demokratik, bağım
sız bir İslam ülkesi iseniz, bu, büyük iftihardır. Demek ki, Türkiye, bu İslam ülkeleriyle ilişkileri 
çok sıkıya almalı, bir baskı grubu oluşturmaya çalıştırmalıdır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) Bu 
baskı grubunun, sorunun çözümüne fevkalade katkı getireceğine inanıyorum. 

Değinmek istemiyorum, zaten arkadaşlarım söylediler; insanî yardım, gayet tabiîdir ve sözle
rimi şöyle noktalamak istiyorum: Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda, aziz mille
timizin önünde, Türkiye, İslama ve Türklüğe karşı bir tesanüt göstermiştir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyor ve bu genel görüşmeye evet diyeceğimizi bildiriyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu. 
Sayın milletvekilleri, bu genel görüşme önergesini görüşmeye saat 14.00'te başladık, şimdi sa

at 17.00; bu aradaki 3 saatte, 4 siyasî parti grubu, bütün konularını, kesmeden, rahatlıkla konuşa-
bilmişlerdir. 

Şimdi, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır; şahıslar adına konuşmalara geçiyorum. 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, konuşma sırasını, Sayın Recep Kırış'a devretmiştir. 

Sayın Recep Kırış; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakidadır. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, bütün 

siyasî partilerimizin teklifleriyle, Bosna-Hersek konusunda bir genel görüşme açılmasını görüşü
yoruz. Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili görüşlerini ifade ettiler. Ben 
de, arkadaşlarım adına, Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmelerle ilgili görüşlerimizi, duy-
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gu ve düşüncelerimizi ve Türkiye olarak alınmasıgereken tedbirlerin neler olabileceğini ifade et
mek istiyorum. . 

Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek konusunu doğru dürüst değerlendirebilmek için, evvela, şu 
an orada neler olduğunu ortaya koymamız lazım. 

Hepinizin bildiği gibi, Bosna-Hersek'te şu an, bütün dünyanın gözü önünde, aslında bir savaş 
yok. Bakınız, bu ifadenin altını çizmek istiyorum. Orada meydana gelen olayları, bir savaş olarak 
nitelendirmek mümkün değil. Orada yapılan şeyi, ancak, tek taraflı bir katliam ve bir jenosit ola-

. rak değerlendirmek mümkündür. Bunun başka türlü izahı yoktur; çünkü, savaşın da bir hukuku var
dır; savaşın da, uluslararası hukukla belirlenmiş birtakım kuralları, kaideleri vardır; ama, orada, ço
cuklar katlediliyor; ama orada, kadınlar katlediliyor, yaşlılar katlediliyor; orada, hastaneler silah
larla taranıyor; topyekûn, siviller öldürülüyor ve orada, bir taraf, yani Sırplar, bütün bu katliamla
rı, dünyanın gözü önünde gerçekleştirirken, her türlü yolla silah temin edebiliyor; ama, öte yanda, 
Müslüman Boşnaklara, kendilerini savunma hakkı bile tanınmıyor. 

Kıymetli arkadaşlar, o bakımdan, burada meydana gelen hadiseleri, bir savaş olarak kabul et
miyoruz. Dediğim gibi, buradaki olayları, bir jenosit olarak değerlendiriyoruz, bir insanlık suçu 
olarak değerlendiriyoruz ve insan haklarını, demokratikleşmeyi, devletlerin bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğü gibi ilkeleri, hep savunduğunu söyleyen, bunları dilinden düşürmeyen; ama, Bosna-Her
sek'te, bir Çeçenistan'da, bir Filistin'de, bir Azerbaycan'da, bir Kıbrıs meselesinde, bütün dünyanın 
gözü önünde, ne olduğunu daha iyi anladığımız Batı dünyasını, orada meydana gelen olaylar vesi
lesiyle kınadığımızı, protesto ettiğimizi burada ifade ediyorum ve kendilerine "utanın, eğer biraz 
insanlıktan nasibiniz kalmışsa" diyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, Mehmet Akif Ersoy'un, Batı'yı değerlendirirken "tek dişi kalmış canavar" 
şeklinde bir benzetmesi var. Bildiğiniz gibi, bu, İstiklal Harbini anlatırken, orada, bütün dünyanın 
bizim başımıza çullanması karşısında söylediği bir söz. Belki, bizim nesil, bizim kuşak, zaman za
man, Mehmet Akif Ersoy'un bu sözünün, çok abartılı, belki hissî yanı ağır basan bir söz olduğunu 
zannetmiş olabilir; ama, şu Bosna-Hersek'te ve biraz önce saydığım Çeçenistan'da, Azerbaycan'da, 
Filistin'de, Kıbrıs'ta meydana gelen durumla ilgili Batılıların takındığı çifte standardı ve tek yanlı 
tutumu görünce, insan, o İstiklal Marşı şairimizin ne kadar doğru söylediğini bir kere daha anlıyor. 

Değerli arkadaşlar, orada neler olduğunu kısaca ifade ettikten sonra, bunun neden yapıldığını 
ortaya koymak lazım; bütün bunlar neden yapılıyor... Kıymetli arkadaşlar, şu kesin kanaatimizdir 
ki -zaten, Batılıların birtakım itirafları da onu gösteriyor- bunun yegâne sebebi şudur: Avrupa^ ken
di içerisinde bir İslam devletinin bulunmasını istememektedir ve bunu hazmedememektedir. Mak
sadı, orada bağımsız bir Müslüman topluluğun bulunmasını engellemektir, onları ortadan kaldır
maktır. 

Kıymetli arkadaşlar, bu arada, şunu da ifade etmemiz lazım; peki, Türkiye bakımından bu ola
yın anlamı nedir; kıymetli arkadaşlar, Türkiye bakımından bu olayın anlamı, birçok yönü itibariy
le önemlidir. Bir defa, orada, şu an katliama maruz bırakılan insanları, Batılılar ve Sırplar, Osman
lının bir mirası olarak görmektedir ve Zaten, Sırplar, oradaki Boşnak Müslüman kardeşlerimize 
Türk demektedir, onları, Türk olarak değerlendirmektedir; bunu, daha önceki konuşmacılar da ifa
de ettiler. 

Değerli arkadaşlar, sözün özü, oradaki insanlar, bizim yakınlarımız, orada katledilen, bizim, 
kültürel ve manevi mirasımızdır; Türkiye, bu mirası reddedemez ve Türkiye, oradaki insanlarla, sı
radan, bir başka devlet gibi ilgilenme durumunda değildir. Oradaki insanlar, bizim, can kardeşimiz, 
kan kardeşimiz ve din kardeşimizdir. Dolayısıyla, bizim durumumuz, elbette ki, diğer devletlerle 
bir değildir ve asla da olamaz. 
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Değerli arkadaşlar, bu arada, bir yanılgıyı da burada ifade etmek istiyorum. Zaman zaman, 

orada bu katliamı gerçekleştirenler, sadece Sırplar sanılıyor. Hayır, şunu kesin surette bütün dün
yaya ilan etmeliyiz ki, orada, bu katliamı yapan, Sırplar değildir; Birleşmiş Milletlerdir, NATO'dur, 
AGİK'tir; devlet olarak da, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bütün Batılı ülkelerdir 
ve devletlerdir; bunu böylece ifade ediyor ve ilan ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, neden bu böyledir; çünkü, şayet, ABD ve Batılı devletler istememiş olsa, 
orada, Sırpların atabileceği tek bir kurşun ve tek bir adım bile yoktur. Nitekim, Körfez Harekâtın
da, Irak, Kuveyt'i işgal etmeye kakı diye, bütün dünya olarak, Irak'ın başına çullanan ve aslında, 
birtakım insanî gerekçeler sıralanmış olmasına rağmen, asıl amaçlan, oradaki petrolü kontrol altı
na almak olan -başta ABD olmak üzere- süper güçler, Bösna-Hersek'e seyirci kalıyorlarsa, bu, on
ların, ne kadar emperyalist, ne kadar materyalistine kadar iki yüzlü, ne kadar insanlıktan uzak ve 
ne kadar Türkiye'nin dostluğuna, Türkiye'nin ittifakına önem vermeyen ve bunu göz önünde bulun
durmayan devletler olduğunu ortaya koyar. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu arada, biz, Türkiye olarak ne yapmalıyız, bu konu üzerinde özel
likle durmamız lazım. Evvela, burada, benden önce, Hükümet adına ve siyasî partiler adına konuş
malar yapıldı. Onlar, Türkiye olarak yapılan bazı şeyleri anlattı; ama, genelde, hepimizin ortak ol
duğu kanaat, herhalde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayınız. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, izninizle toparlamaya çalışayım. 
BAŞKAN - Toparlama değil, bağlayınız artık; çünkü, canlı yayından çıkacağız. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, canlı yayın önemli değil. 

BAŞKAN - Önemli; bu konuyu millet de merak ediyor. Canlı yayın bitmeden bu konuyu bi
tirmek istiyorum. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Peki efendim, toparlamaya çalışayım. 
Değerli arkadaşlar, burada "parlamenter olarak, biz, Bosna için ne yaptık" sorusu karşısında, 

bu Parlamentonun bir temsilcisi olarak, kendi kendimi tatmin edecek bir şey bulamıyorum ve bu
nun ıstırabını yaşıyorum. Yani, Türkiye, laf etmenin ötesinde, mutlaka, bir şeyler yapmak mecbu
riyetindedir. Bu konuda Türkiye'nin yapabileceği çok şey vardır. Birtakım arkadaşlarımız, müşah
has olarak, zamanları daha geniş olduğu için bunları da belirttiler; ama, işin esası, Türkiye, işi, bir
takım başka devletlere bırakmadan, kendi aslî sorumluluğunu müdrik olarak, asıl görevin kendisin
de olduğunu bilmek ve bu konuda, eğer isterse, çok şeyler yapabileceğinin idraki içinde olmak du
rumundadır. Türkiye isterse bunu yapabilir. 

Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de, Çekiç Güç konusuyla ilgili olarak, altı ayda bir yapılan gö
rüşmelerle, bu Çekiç Güç'ün görev süresi uzatılıyor, ABD'yle üsler antlaşması oluyor ve bunlar 
otomatikman uzatılıyor; ama, Tükiye olarak biz -sadece, misal olsun diye söylüyorum- bir Çekiç 
Güç konusu, bir üsler antlaşması gündeme geldiği zaman, Amerika Birleşik Devletlerine "ya bir 
Körfez Harekâtında olduğu gibi, Birleşmiş Milletler kararlarını da aldırarak, Bosna-Hersek'e mü
dahale edecek bir güç oluşturun ya da bundan sonra, ABD'yle olan bütün ilişkilerimizi gözden ge
çirmek azim ve kararındayız" mesajını niye vermiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Son dakikanızı kullanıyorsunuz. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Peki efendim. 
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Türkiye'nin, uluslararası planda sözünü geçirebilmek ve buralara etkin bir müdahale sağlaya

bilmek için, yapabileceği çok şey vardır; ama, evvela, biz, bu silah ambargosunu mutlaka delmeli
yiz ve Bosna-Hersek'teki insanlara, kendilerini savunacak imkânları meydana getirmeliyiz. ' 

Bu konuyla ilgili olarak hazırlanan kanun teklifine, bizler de Büyük Birlik Partisi olarak imza 
koyduk; inşallah, bu, bir an önce geçer ve Hükümet, bu konuda üzerine düşeni yapar. Nitekim, 
Rusya, bildiğiniz gibi, silah ambargosunu tanımadığını ve Sırplara her türlü desteği yaptığını ve ya
pacağını bütün dünyaya resmen ilan etmiştir. Bir Rusya bunu söylerken, bir İngiltere aynı tavırla
rı gösterirken ve bunların dışında bütün dünyanın da tavrı belliyken, Türkiye -dediğim gibi- Bos-
na-Hersek'e her türlü yardımı yapabilir ve zaten oradaki insanların bizden asıl istedikleri şey, daha 
çok, maddî yardımdır. Türkiye, şu an, tarihî bir veballe karşı karşıyadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Efendim, nasıl bağlayacağız bilmem ki... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hep aynı şeyi söylüyorsun!.. Biz, karşı değiliz ki buna. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)-Bitiriyorum efendim! 
Millî mücadele yıllarında, bildiğiniz gibi, Hintli ve Pakistanlı Müslümanların bize yapmış ol

dukları yardımları unutmuyoruz; bunlar, tarihe geçmiştir. Bugün, Bosna-Hersek de, böyle büyük 
bir faciayla karşı karşıyadır. Orada bulunan kardeşlerimize bu milletin yapamayacağı hiçbir şey 
yoktur; devlet, bu konuda sadece kararlılığını göstermeli, bütün imkânları toparlamalı, onların biz
den istediği maddî ve manevî yardımı her vesileyle yapmalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (BP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Yedinci önergenin sahibi Sayın Muharrem Şemsek, konuşma sırasını Sayın Koray Aydın'a ve

riyor. 
Buyurun Sayın Aydın. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
KORAY AYDIN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken hepinizi say

gıyla, hürmetle selamlıyorum. 
Bosna-Hersek ile ilgili genel görüşme açılması talebinin öngörüşmelerinde Milliyetçi Hareket 

Partisi milletvekilleri olarak vermiş olduğumuz önergedeki imza sahibi olarak söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, dünyada insanlık idealinin gelişmesiyle oluşan insan hakları, huku
kun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramlara rağmen, değişmeyen ve her zaman hükmünü muhafaza 
eden bir kanun vardır. Bu eşkıya kanunu, bu haydut kanunu, hak kuvvetlinindir kanunudur. Bugün 
de, ne yazık ki, gücü elinde tutan, elinde bulunduranlar, dünya üzerinde istedikleri gibi at oynat
makta, ilkeleri, kanunları kendi menfaatlarına göre yorumlamaktadırlar; buna karşı çıkan, direnen-
lerinse, kafaları ezilmektedir. Zaten, bugün dünyaya hakim olan Batı medeniyetinin temelinde, kö
keninde, vahşet vardır. Kan ve zulüm üzerine bina edilen bu medeniyetin, tabiîdir ki, varlığını de
vam ettirebilmesi için, kana ve vahşete ihtiyacı vardır. Bosna Hersek'te, Kafkaslarda ve dünyanın 
diğer az gelişmiş ülkelerinde, bu sebeple, hiçbir zaman savaş eksik olmayacaktır. 

Batı, bugün dünyada kurulu olan bütün uluslararası kuruluşları, kendi mcnfaatlarını korumak, 
kollamak için kurmuştur; bundan dolayı, milletlerarası kanunları uygulamak için gerekli bedeli, sa
dece kendi inançları doğrultusunda ortaya koyacaklardır. Yakın tarihimizde, Körfez Savaşında 
olanlar, bu söylediğime en güzel bir delil teşkil etmektedir. 
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Hiç aklımızdan çıkarmayalım; Avrupalı, geçmişi unutmuyor. Biz, ne kadar, kendi gücümüzün 

farkında olmasak da, bizim gücümüzün farkında olanlar var. Bir zamanlar, atalarımızın, ta Avrupa 
içlerine kadar sokularak âleme nizam verecek bir davayı sürdürmeleri ve orada bıraktıkları izler, 
Batı'nın, her zaman, bizleri o şanlı geçmişin mirasçıları olarak görmeleri gerçeğini bugün ortaya 
koymaktadır. 

Oyun, kuralına göre oynanıyor ve güçlü olan kazanıyor. İnsan hakları kavramına sıkı sıkıya 
bağlı olduğunu sandığımız Avrupa, bizim ordumuz, kendi ülke iç güvenliğini sağlamak için Kuzey 
İrak'ta operasyon yaparken, bizlere "orada bir sivilin burnu kanarsa, her şey değişir" diyerek tehdit 
yollayıp, insan havarisi kesilirken, Sırpların, Bosna-Hersek'te yaptıkları akıl almaz caniliklere kar
şı da sağır ve kör olabiliyorlar. Ama, ben, bunlara bir şey demiyorum; çünkü, onlar, kendi oyunla
rını oynuyorlar. 

"Yeni dünya düzeni" diye diye, dünyamızı yeniden şekillendirmeye çalışırlarken, bizler, o 
dünya düzeninde kendimize biçilen role razı olup, kendi rolümüzü kendimizin tayin edeceği bir 
arayışa girmezsek, başımıza gelecek daha çok şeyler var demektir. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Bosna'da neler oluyor; Amerika, Vietnam'da olanlar ve Somali'de 
başına gelenlerden sonra, resmen, açıkça çekiniyor. Körfez Savaşını yapan başkanları seçimi kay
betmiş. Onun için, durumu ve vaziyeti idare etmeye çalışıyorlar; arasıra hava bombardımanı, ba
zen de Sırpları sert şekilde tehdit ederek gözdağı vermeye çalışıyorlar. 

Avrupa ise rezilleri oynuyor. Sırplar, Birleşmiş Milletler askerlerini canlı kalkan yapıyor; bi
leklerinden cephanelik önlerine kelepçeliyor, sonra da, -hepinizin bildiği gibi- bunları resimleyip 
Avrupa basınına dağıtıyor; yani, trajikomik bir durum. 

Yapılan bir açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin, Sırpların elinde esir bulunan biri Ameri
kalı ve dördü Fransız, beş Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri için, kişi başına 7 325 dolar öde
yerek, onların serbest kalmasını sağladığını gazetelerden okuyoruz. Değerli arkadaşlar, bu, bir ac
zin ifadesidir 

Bakın, yine, bir gazete haberinde, insan hakları çığırtkanlığı yapan Kuzey Avrupa ülkelerinin, 
insanların sadizm dürtüsünü tatmin etmek için, tıpkı Afrika'ya düzenlenen safariler gibi, Bosna'ya 
canlı hedef turları düzenlediği ortaya çıkıyor. ' 

Bunu yazan gazetelerin, bugün, tirajları bir milyona vurmuş ve bu konuda, özellikle, İtalya'nın 
Toronto Kentinde düzenlenen, Uluslararası Sürekli Halk Mahkeme Birliği Olağan Sempozyumun
da gündeme getirilen bu korkunç gerçek, bomba etkisi yarattı. Bu inanılmaz vahşete tanık olan İs
viçreli gazetecilere göre, bugüne kadar da, binin üzerinde Bosnalı Müslüman kadın ve çocuk, bu 
insan safarisinde katledildi. Bosna'da görev yapan İsviçreli üç gazetecinin, gözleriyle tanık olup, 
sempozyumda dile getirdikleri bu korkunç olay, Avrupa'nın, bu olay karşısındaki durumunu tespit 
eden, ilginç ve tüyler ürpertici bir olaydır. İnsan hakları savunucularının durumunu görüyor musu
nuz!.. Sırp keskin nişancıları, uzun namlulu tüfeklerle, körpecik yavruyu vurup yere sererken, bu 
ölüm ruleti üzerine müşterek bahis oynayan zevk düşkünlerinin zafer çığlıklarını, ben, buradan du
yar gibi oluyorum. Bize "Kuzey Irak Harekâtı sırasında, zarar görmüş bir sivilin fotoğrafı yayınla
nırsa hesap sorarız" diyenler nerede; hani, o, mangalda kül bırakmayan İnsan Hakları Derneğinin 

' hümanist yöneticileri!.. Gözlerim, güneydoğu bölgemize tetkik heyetleri gönderen Avrupa Konse
yi üyelerini arıyor; ama, hiçbiri ortada yok. 

Değerli arkadaşlarım, işte, Avrupa'nın hali bu ve biz, bunlardan medet umuyoruz, bir yandan 
da, sesimiz yükseliyor "hain Amerika, ikiyüzlü NATO, faşist Rusya, samimiyetsiz İngiltere Bos
na'ya niye müdahale etmiyorlar, Sırplar, Müslümanları kesiyor, bunlar da sessiz kalıyor" diye bas 
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bas bağırıyoruz. Peki, biz ne yapıyoruz; sadece laf,,. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Koskoca bir 
İslam âlemi, hurma ağacının altına oturmuş, gözlerini kapatıp, petrodolar hayali kurup, ense büyü
tüyor. Bazıları ise, petrol satışına zarar gelmesin diye, Batılı müşterileri önünde gerdan kıvırıyor. 
Sen, bu kadar kayıtsız olur, hadiseye bu kadar duyarsız kalırsan; elin gâvuru, senin için niye elini, 
niye kılını kıpırdatacak! 60 milyonluk koskoca bir ülke, yükselme devrinde kabaran sularıyla git
tiği Balkanlarda, sonradan çekilen sularıyla geride bıraktığı izlerine sahip çıkmaz, onun gereğini bi
le tam yapamazsa, bizim başkalarına söyleyecek hiçbir sözümüz olmayacağı kanaatindeyim. Onun 
için, yaşadığımız bu trajedilerin tamamında kendimizi kabahatli buluyorum. 

Hayata, tapma noktasında bağlı olan Müslümanın, şerefli yaşama hakkı yoktur değerli arka
daşlar. Biz, murdar dünya hayatına, lezzetlerine ve rahatına müptela olmuş durumdayız. O yüzden, 
bize bir zarar gelmesin diye bütün şerefsizliklere göz yumuyor, utanılacak her durumu da ne yazık 
ki, sineye çekiyoruz. Böyle oluncâ~da, kimse bizi kale almıyor, kimse bizi hesaba koymuyor. 

Kısacası; bu yüzden, dünyanın abalısı haline gelmiş durumdayız. "Herkes Müslümana her zul
mü yapabilir, nasıl olsa hiçbirinden hiçbir ses çıkmaz. Bana değmeyen yılan bin yaşasın" felsefe
siyle, kardeşimizin evine girmiş ejderhayı görmezlikten, o evden yükselen kulakları sağır edici fer
yatları da duymazlıktan geliyoruz. Sen kardeş olarak imdada koşmazken, elin yabancısı niye koş
sun, niye yardım etsin! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Aydın, hazırlığınıza bakabilir miyim? 
KORAY AYDIN (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 5 dakika ek süre veriyorum; buyurun. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Ben, ne Gali'ye ne NATO'ya ne Amerika'ya ne Rusya'ya, hiç

birine kızmıyorum; çünkü, yeni dünya düzeni diye bir şey var ortalıkta; ama, bu düzen içerisinde 
senin de yerin olduğunu, bizim de yerimiz olduğunu kim söylüyor?! Senin böyle bir iddian, böyle 
bir hak talebin, böyle bir arayışın yar mı?! 

Değerli arkadaşlar, Allah, adildir ve hikmetle hükmeder. Sen buna, bu kepazeliğe müstahak 
olmasan, kimin haddine ki, sana, bunu reva görebilsin. Onun için, ayağa kalkmamız ve bugün ye
niden şekillenen dünyada, haklı rol arayışlarımıza uygunbir tavır içerisinde olmamız; bunun için 
de, milletçe silkinip kendimize gelmemiz lazımdır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konu üzerinde çözüm olarak söyleyebileceğimiz bazı hususlara değin
mek istiyorum. Şimdi, nerede Müslüman ülkelerin vatandaşları... Değerli arkadaşlar, bugün, en iyi 
demokratik hak arama taleplerinden biri olan protesto gösterileri konusunda, ne yazık ki, bugün, 
dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbirimizin vazifemizi tam olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Müslü
man ülkeler ve biz, yabancı büyükelçileri toplayıp, hükümetleri nezdinde harekete geçmeleri için, 
topyekûn bir baskı metodunu, bir hareketliliği, ne yazık ki sağlayabilmiş değiliz. Bu konuda, eko
nomik yaptırımlar dahil bütün tedbirleri, ciddî bir platformda dile getirip yüksek sesle haykırabiler 
ceğimiz bir organizasyonu da, ne yazık ki kurabilmiş değiliz. , 

Türkiye, UNPROFOR'un, güvenli bölgeleri terk etmesine karşı çıkmalıdır. Türkiye, bu konu
da, Bosna Hükümetinin ilan ettiği güvenli bölgelere, koridorlarla bağlanılması politikasını açıkyü-
reklilikle desteklemelidir. Türkiye, istenildiği takdirde, en fazla kuvveti vermeye hazır olduğunu 
ilan etmelidir ve bunu da, bütün dünya platformunda yüksek sesle zikretmelidir; Bosna'ya uygula
nan silah ambargosunun kaldırılması için bastırmalıdır; bunun neticesinde bir çare bulamıyor, bu
na bir çözüm üretemiyorsa, bu silah ambargosunu delebilmek için, her yolu denemelidir değerli ar- , 
kadaşlar. 
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Özellikle, son zamanlarda, Bosna konusuna değişik bir yaklaşım gösteren Fransa ile daha ya

kın işbirliğine girmenin yollarını aramalıyız. Birleşmiş Milletler askerlerinin yetkilerini, barışı ko
ruma çerçevesinden, barışı zorla sağlamak yetkisine getirmeliyiz. "Barış Gücü " tabirini, barışı, zor 
kullanarak sağlayan güç yönünde bir çerçeveye oturtmak gerektiği noktasındaki çalışmalarımızı ve 

. gayretlerimizi artırmalıyız. 

Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı aydınlar, kendileri ilan ediyorlar, 
biz Bosna'da öldük diyorlar. Balkanlar ve Barış İçin Amerikan ve Avrupa Eylem Konseyleri adlı 
kuruluşun, Saraybosna kuşatmasının birinci günü nedeniyle, Herald Tribüne gazetesine verdiği, biz 
Bosna'da öldük ilanı zikredilmektedir. Bu metnin arkasında, dünyanın birçok ünlü insanının da im
zası var; Margaret Thatcher'den alın, Fransa eski Cumhurbaşkanına kadar herkes bunun altına im
za koymuş. Onlar öldüklerini kabul ediyorlar; ama, biz, bütün bu organizasyonlardan medet um
mak gibi bir yola girmişiz. 

Umut ediyorum ki, Türkiye, ülkede yaşayan 60 milyon insanının beklentilerine uygun bir ha-
reket tarzını belirleyip, geçmişte atalarımızın birçok olay karşısında gösterdiği duyarlılık ve vakar-
lılığı ortaya koyarak, bu hadisenin dünya platformlarında daha ateşli bir savunucusu haline gelir. 

Bu ümitle, Bosna-Hersek'te vatan savunması yaparak, siperlerde vatanı için canını feda etme
ye hazır olan bütün Bosnalı Müslüman kardeşlerime buradan en içten sevgi ve hürmetlerimi ileti
yor, kendilerine başarılar diliyor ve Yüce Heyetinizi de saygıyla selamlıyorum.(MHP ve DSP sıra
larından alkışlar)' 

BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ederim. 

Sayın Bülent Ecevit, buyurun. (DSP sıralarından ayakta alkışlar) 

BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bosna Hersek'te in
sanlık, tarihin en ağır, en acı zulümlerinden birine tanık oluyor. Üç yılı aşkın bir süredir bu zulüm 
sürüyor. Yugoslavya'da Nazi işgalinin çok acı anıları vardır; fakat, inanıyorum ki, şimdi, Bosna-
Hersekli Müslümanlar, Nazi işgali dönemindekinden bile daha ağır bir baskının, bir zulmün kur
banları durumundalar. Yüzbinlerce insan evlerinden, köylerinden, kentlerinden kovuluyor; evsiz 
bırakılıyor, işsiz bırakılıyor, aç bırakılıyor, umutsuz ve geleceksiz bırakılıyor; kadınlar kocaların
dan, çocuklar babalarından koparılıyor; kadınlara, genç kızlara zulümlerin en hayasızcaları, en 
utanmazcaları yapılıyor. Bütün bu davranışlara da, pervasızca bir ad veriyor Sırplı saldırganlar "et
nik temizlik" yaptıklarını söylüyorlar; yani, Bosna-Hersek'i Müslümanlardan temizleme amacı güt
tüklerini söylüyorlar; yani, soykırım yaptıklarını ilan ediyorlar; yani, bir ulusu yok etmeye çalıştık
larını, bir dini küçük düşürmeye çalıştıklarını açıklamış oluyorlar; bir tarihin canlı, cansız tüm iz
lerini; yani, Osmanlı Türk tarihinin Balkanlardaki izlerini silmeye uğraşıyorlar. Etnik temizliğin, 
bu bağlamda anlamı bunlar. 

Bu olaylar karşısında, Batılı devletler seyirci durumunda, olupbitenleri umursamaz durumda 
davranıyorlar. O kadar da değil; aslında, bazı Batılı devletler -kanımca- Bosna-Hersek'teki Sırp sal
dırganların bilinçli suç ortakları durumundalar. 

Bu Batı Avrupa ülkelerinden bazılarının arasında, nüfuz bölgeleri paylaşımı ve çekişmesi var. 
Bosna-Hersekli Müslümanlar -o arada, bütün eski Yugoslavya halkları da- aslında, bazı Batı ülke
leri arasındaki nüfuz bölgeleri paylaşımının ve çekişmesinin kurbanları oluyorlar. Bu Batı Avrupa 
ülkeleri, güya, Avrupa'yı birleştirecekken, Avrupa'nın ortasında, önce »Yugoslavya'yı böldürdüler, 
şimdi de Bosna-Hersek'i böldürüyorlar; o arada, bir ulusu yok etmeye, öldürmeye kalkışanlara da 
açıktan destek veriyorlar. 
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Bu yok edilmeye çalışılan ulus, aslında, Türk Ulusunun akrabasıdır. Bosna-Hersek'te, son 

olaylardan önce -göçlerden önce- yaklaşık iki milyon dolaylarında Boşnak yaşardı. Türkiye'de ise, 
bizim Boşnak asıllı yurttaşlarımız, bundan çok daha fazladır; belki üç milyon, belki dört milyon 
Boşnak asıllı yurttaşımız vardır. Boşnak asıllı göçmenler, Türkiye'ye yerleştikten sonra, Türk Ulu
sunun ayrımsız unsurları olurlar; kendilerini "Boşnak asıllı Türkler" olarak tanımlarlar. Sırp zulmü 
karşısında işkenceye uğrayanların, öldürülenlerin, evsiz-barksız, aç ve çaresiz bırakılanların ya kar
deşleri ya anaları babaları ya çocukları ya yeğenleri, Türkiye'de yaşamaktadır. Onun için, Bosna-
Hersek, bizim gözümüzde, bir yabancı ülke değildir; sadece, bir dost ülke de değildir; dostluğun da 
ötesinde, bizim akrabamız olan bir ülke, bizim akrabamız olan bir ulusun ülkesidir. Onun için, Tür
kiye'nin, Bosna-Hersek'li Müslümanlara, ayrı bir. borcu, onlar karşısında ayrı ve özel bir yükümlü
lüğü vardır. 

Batı ülkeleri, nüfuz bölgeleri paylaşımı konusunda çekişiyorlar; ama, Avrupa'nın ortasında 
Müslüman ağırlıklı bir devlet oluşumunu önleme çabasında birleşiyorlar. Eğer, Bosna-Hersek'te, 
yaklaşık üçbuçuk yıldır devam eden durumda, sahnelenen oyunda, aktörler ters olsaydı; yani, sal
dırıyı yapanlar Müslüman, saldırıya uğrayanlar Hıristiyan olsalardı, bütün Batı dünyası, şimdiye 
kadar çoktan, ayağa kalkmış olurdu. 

Sırplar üzerindeki ambargo açıktan deliniyor, Sırbistan Cumhuriyeti tarafından deliniyor, Rus
ya tarafından deliniyor, Yunanistan tarafından deliniyor. İngiliz kaynaklarının açıkladığına göre, 
bugün, Güney Kıbrıs'ta onbin Sırp işadamı yerleşmiş durumdadır ve bu onbin Sırp işadamının, on
ların şirketlerinin işlevi, saldırgan Sırplar üzerindeki ambargoyu delmektir. Bir yandan Bosna'daki 
saldırgan Sırplar üzerindeki ambargo gözler önünde delinirken, bir yandan da saldırıya uğrayan 
Boşnaklar üzerindeki ambargo bütün ağırlığıyla sürmektedir. Bu gerçekler göz önünde tutulduğun
da, sanırım şöyle bir teşhisde bulunmak fazla mübalağalı sayılmaz: Sırp saldırganlar, aslında, Ba
tılı devletlerin ve Rusya'nın cellatları durumundadırlar. 

Geçen gün, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christopher bir demeç verdi; güya 
Sırp saldırganlığını kmayıcı birkaç cümle söyledikten sonra, aynen "eğer bu saldırılar, Makedon
ya'ya ve Kosova'ya da sıçratılacak olursa, buna asla izin vermeyiz" dedi. Bunun anlamı nedir? Bu 
"Bosna-Hersek'te ne yapacaksanız yapın, Bosnalı Müslümanları yok etmek, dünyadan silmek için 
elinizden gelen ne varsa,yapın; biz, buna karışmayacağız, yeter ki saldırganlığınız Kosova'ya ve 
Makedonya'ya sızmasın" demektir. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin tutumu budur. 

Eğer, eski Yugoslavya, daha bölünme sürecine girmeden önce; ama, bölüneceğinin, bölünmek 
üzere olduğunun, bazı Batılı devletlerin nüfuz alanları bölüşümü gayretleri dolayısıyla bölünme sü
recinin başlamak üzere, olduğunun anlaşıldığı bir noktada, bir aşamada Türkiye devreye girseydi, 
Yugoslavya'da olup bitenlere veya olabilecek gelişmelere ilgisiz ve bilgisiz yakalanmasaydı, mey
danı Batılılara ve Rusya'ya bırakmasaydı, Bosna-Hersek'teki bu facia önlenebilirdi. Bu konudaki 
uyarılarımı daha 1990 yılının ortalarından beri yaptığım için, şimdi, Türkiye'yi yönetenlere böyle 
bir sitemde bulunma hakkını kendimde görüyorum. 

Türkiye, eski Yugoslavya'daki ve Bosna-Hersek'teki facialara, ne kadar ilgisiz ve bilgisiz ya
kalandı; bunun, hepinizin tanığı olduğu, bir kanıtını vermek isterim izninizle. 25 Kasım 1991 gü
nü Büyük Millet Meclisinde, Doğru Yol Partisi ile, o zaman ki Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Ko
alisyon Hükümetinin programı okunuyordu. Çok kapsamlı bir programdı, pek çok iç ve dış sorun
dan söz ediliyordu ve o günlerde, bellibaşlı bütün yabancı televizyonların, radyoların, gazetelerin 
başhedefi, başhaberi, Bosna-Hersek sınırlarına dayanmış olan saldırganlıkla ilgiliydi; fakat, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin programında, Yugoslavya'nın, adı bile geçmiyordu. Oysa, Yugoslav
ya, benim, öteden beri beslediğim bir kanıya, izlenime göre, kendi bölgemizde Türkiye için en 
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önemli bir ülkedir; çünkü, bu ülke, biliyorsunuz, çokuluslu, çokmilletli bir ülkeydi ve bu ülke in
sanlarının büyük birkısmı kendilerini, Türkiye'nin, Türk Ulusunun, âdeta, vatanından uzak kalmış 
bir parçası gibi görürler. Örneğin Boşnaklar, örneğin Arnavutlar, hatta birçok Makedonlar ve elbet
te, orada, adı sanı Türk olan kesimler, kendilerini Türk Ulusuna yabancı gibi görmezler, Türkiye'yi, 
en azından ikinci vatanları sayarlar ve kendilerini eski Yugoslavya'da Türk Ulusunun bir emanet
çisi olarak görürler. Onun için, bizim, Bosna-Hersek'le ve eski Yugoslavya'yla, daha Batılılar dev
reye girmeden önce, çok yakından ve bilgili olarak ilgilenmemiz gerekirdi. Bu, o ülkede barışın da 
bir güvencesi olurdu; çünkü, yüzlerce yıllık Osmanlı-Türk yönetimi döneminde, Yugoslavya'daki 
değişik ulusal unsurlar -Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar, Arnavutlar, Makedonlar, Türkler- birlikte ba
rış içinde yaşamışlardı. 

Bosna-Hersek'teki facia, çok ileri boyutlara vardıktan sonra da, Türkiye, bence, yanlış demi-
yeyim; ama, yararsız bir tutum izlemiştir. Telkinle, nasihatla, protestoyla Boşnakları kurtarabilece
ğini, Batının, insafa getirilebileceğini sanmıştır. Bu yanlış sanının, bu boş umudun Hükümette hâ
lâ sürmekte olduğunu -beni mazur görsünler- Sayın Dışişleri Bakanının, bugün, bu kürsüde yaptı
ğı konuşmayla da görmüş olduk. Hâlâ, işte, nasıl protesto ederiz, NATO Bakanlar Konseyini top
layacağız, şu toplantıya çağırıyoruz, şu girişimde bulunuyoruz... Bunlar anlatılıyor. Oysa, yıllardır, 
bu tür girişimlerden hiçbir sonuç alınamadığı belli olmuştur. 

O arada, geçen gün Grup toplantısında Başbakan Sayın Çiller "biz, Bosna-Hersek konusunda, 
Batılılara, Birleşmiş Milletlere, NATO'ya çok makul planlar sunmuştuk; ama, bu makul planların 
hiçbiri dikkate alınmadı" dedi. Oysa, bizim açımızdan ve Bosnalı Müslümanlar açısından makul 
olan planlar, Batılıların da, Rusya'nın da umurunda değildir. Bu planlar onların işine gelmez; çün
kü, onların amaçları başkadır; onların amacı, kuzuyu kurda yedirmektir. 

Bu arada, özellikle, son haftalarda tarihte eşi az görülmüş boyutlara, ölçülere varan Sırp me
zaliminin görüntülerini kendi televizyonlarının ekranlarından izleyen Batı ülkelerinin halkında, in
sanlarında, bir vicdan isyanı kıpırdaması başlamıştır; fakat, Batılı hükümetler, henüz, kendi halk
larının bu vicdan azabını bile umursamamaktadırlar. 

Bu durumda, Türkiye'nin girişimleri lafta kalmaya mahkûmdur. Şimdiye kadar Hükümetin 
yaptığı bu girişimler, hiç kuşkusuz, çok iyi niyetli girişimlerdir; ama, muhataplarımızda, o iyiniye-
tin karşılığını verme eğilimi yoktur. ' 

Şimdi, Hükümet "mademki Batı dünyası bir şey yapamıyor, onları kurtaramıyor, Boşnakları 
kurtaramıyor; bari, Boşnaklar üzerindeki ambargoyu kaldırsınlar" diyor. Bu, çok makul bir istek; 
ama, Batı'nın kabule yanaşmadığı ve yanaşmayacağı bir istek. Bu isteği, bugünlerde, Amerikan 
Kongresindeki çoğunluk partisi de dile getiriyor. Hatta, belki, bu konuda, Kongrede bir karar alı
nacak; fakat, Başkan Clinton, kendi Kongresinin kararını bile dinleme eğiliminde görünmüyor. 

Bu durumda, artık, lafla, nasihatla, makul planlarla bir yere varılamayacağı, bir sonuç elde edi
lemeyeceği görüldüğüne göre, Türkiye için, zaman, eylem zamanı olmalıdır. (DSP ve BBP sırala
rından alkışlar) Bunlar, haklılığı dünya kamuoyunda tartışılmayacak eylemler olmalıdır ve bu ey
lemlerin başında da, Türkiye'nin, Boşnaklar üzerindeki ambargoyu artık tanımadığını ve elinden 
geldiği, gücü yettiği kadar deleceğini açıkça ifade etmesi gelir. Benim kanımca, Büyük Millet Mec
lisi -eğer genel görüşme açılırsa- genel görüşmelerin sonunda, Hükümetimize bu direktifi vermeli
dir. (DSP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Sırplar üzerindeki ambargo -dediğim gibi- açıktan deliniyor ve bunun kurbanı da Boşnaklar 
oluyor. Onun için, hiçbir ülkenin vicdan sahibi insanları, Türkiye'nin "biz, artık, bu insafsız, bu za
limce ambargoyu deliyoruz" demesini kınayamazlar! Ancak, Türkiye Hükümetinin, belki birkaç 
gün vadeli uyarılarda bulunması gerekebilir. Birkaç gün içinde tüm güvenlik bölgelerinin güvenli-

- 4 5 7 -



T.B.M.M. B:143 19 .7 .1995 0 : 3 
ği sağlanmadıkça,'birkaç gün içinde Saraybosria en azından kendi havaalanına serbestçe ulaşabil
me olanağına kavuşturulmadıkça, bir an önce Boşnakların insanî ihtiyaçları karşılanmadıkça ve 
Sırp saldırıları durdurulmadıkça. Türkiye, falanca tarihten itibaren, artık, Boşnaklar üzerindeki am
bargoyu dinlemeyecek, buna uymayacak demelidir. 

Bu arada, Türkiye'nin, dünya kamuoyunu örgütlü biçimde etkilemeye başlaması gerekir. Tür
kiye, birçok iyi niyetli girişimlerde bulunuyor, toplantılar düzenliyor, başka toplantılarda öneriler 
dile getiriyor, bu konuda ısrar ediyor ama, muhatapları hep hükümetler, politikacılar... Oysa, Ba-
tı'nın, güçlü, köklü demokrasilerinde, politikaları -bu arada güvenlik politikalarını, dış politikaları-
hükümetler veya meclisler kendi başlarına belirlemezler. Örgütlü toplum kesimleri, o politikaları 
hükümetlerine ve parlamentolarına dikte ederler. Kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum; 
özellikle İskandinav ülkelerinin, Hollanda'nın, Almanya'nın, Avusturya'nın sendikaları, kendi ülke
lerinin hükümetlerine dış politika dikte eder ve uygulattırır, güvenlik politikaları dikte eder ve uy
gulattırır. Onun için, bizim, sadece, hükümetler, parlamentolar düzeyinde protestolarla, girişimler
le yetinmeyi bırakmamız ve bir yandan o girişimler sürdürülürken, bir yandan da, başta sendikalar 
-Türk-Iş, Hak-Iş, DİSK- olmak üzere çeşitli alanlardaki meslek kuruluşlarının, Batı demokrasile-
rindeki kardeş meslek kuruluşlarıyla bir araya gelerek onlara insanlık görevini hatırlatmaları gere
kir. ' - , ' • ' ' • • . 

Bu arada, Sayın Soysal'ın teselli edici sözlerine karşın, Kızılayın, Bosna-Hersek'te, son zaman
larda, çok ihmalci bir davranış içine girdiği yolundaki duyumlarımız, maalesef, artıyor. Belki Sa
yın Soysal'ın bakanlığı döneminde Kızılayın daha çok etkinliği olmuştur; ama, son zamanlarda, bir
çok başka ülkeden, ulaşım zorluklarına karşın, insanî yardım malzemesi ulaştırılmakta olduğu hal
de, artık Bosna-Hersek'te Kızılayın adı bile görülmüyor, anılmıyor. Geçenlerde, tıpkı Bosnalı Müs
lümanlar gibi kahramanca görev yapan bir hanım gazetecimizin, Şerif Turgut'un da açıkladığı gi
bi, uzun zamandan beri Boşnaklar, Bosnalı Müslümanlar, Türk Kızılayım görmeye hasret kalmış
lardır. Bir an önce Kızılayın da, elbette varlığını bildiğimiz güçlüklere karşın, yardım elini Türk 
Ulusu adına Bosna-Hersek'e yeniden ve daha etkin biçimde uzatması gerekir. 

Öte yandan, Zenica'daki Türk birliğinin güvenliği üzerinde şimdiden önemle durmak gerekir. 
Son Sırp saldırıları üzerine binlerce Boşnak, güvenliği ancak Türk birliğinin bulunduğu yerde elde 
edebileceklerini umarak, düşünürek, buna inanarak, Türk birliğinin karargâhına doğru ilerliyor. Bu, 
tabiî Zenica'daki Türk birliğini büsbütün hedef durumuna getirebilir, başhedef durumuna getirebi
lir. Elbette bizim askerimiz, başka bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler askeri gibi, Sırp saldırganlar 
kapılarına, kışlalarına dayandığında silahlarını Sırplara bırakıp, teslim edip kaçmazlar; ama, kendi 
askerimizi yürekliliğiyle, cesaretiyle başbaşa bırakamayız. En olumsuz, en ağır tehlike olasılıkları
na karşı gerekli önlemleri bir an önce almalıyız. 

Dün bir basın toplantısı düzenlemiştim. Orada Zenica'daki Türk birliğinin Sırp saldırısına uğ
rama olasılığından söz etmiştim. Bu sabah gazetelere bakınca gördüm ki, meğer, ben, o basın top
lantısını yaparken; hem de Saraybosna'daki Birleşmiş Milletler karargâhında bir Türk albayı, Sırp 
ateşiyle yaralanmış. Saraybosna'daki Birleşmiş Milletler karargâhına bile pervasızca saldırabilcn, 
ateş açabilen ve orada bir Türk subayını yaralayabilen Sırplar, eğer olanak bulursa, elbette Zeni
ca'daki Türk Birliğine çok daha büyük bir hınçla yönelebilirler. 

BAŞKAN - Lütfen bağlamaya çalışalım efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 
Bu durumda birliğimizi oradan çekmeyi asla düşünemeyeceğimize göre; çünkü, bu Boşnaklar 

üzerinde büyük bir moral bozukluğu, hayal kırıklığı yaratır, bir an önce, o birliği türlü olasılıklar 
karşısında hazırlıklı ve güçlü hale getirmemiz gerekir. Genelkurmayımızın bu konuda her olasılığı 
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düşünerek, planlar hazırladığından eminim. Bu konuda bir bilgim yok; ama, Genelkurmayımızın 

, nasıl çalıştığını bilirim; fakat, arkasında bir hükümet politikası ve yetkisi olmadıkça bu palnlar, uy
gulamaya konulamaz. Örneğin; Birleşmiş Milletler Barış Gücü içinde yer alan bir birlik -hangi ül
keden olursa olsun- kendi ülkesinden direktif alamaz, Birleşmiş Milletlerin yetkili organlarından 
direktif alır; fakat, Allah esirgesin, bizim birliğimiz de bir Sırp saldırısına uğradığı takdirde; bizim 
birliğimiz de, kendini savunması için Birleşmiş Milletlerden izin gelmesini mi bekleyecek? Orada 
bir meşru savunma hakkı doğar. O hak doğduğu andan itibaren Birleşmiş Milletlerin yetkili organ
larına başvurma gereğini bile duymaksızın, bizim birliğimiz üzerine düşeni yapmalıdır, yapacaktır 
ve yapabilecek durumda olmalıdır- Bunun için eğer gerekiyorsa her türlü ek askerî araç gereç de, 
süratle, bu birliğimize gönderilmelidir. Bunun ne kadar önemli olduğunu başımdan geçen bir olay
la anlatmak isterim. 

Yarın, Kıbrıs Barış Harekâtının 21 inci yıldönümü. 20 Temmuz 1974 sabahı Barış Harekâtı 
başladı. O günün gecesi, benim hayatımın en kaygılı, en kâbus gibi gecesi olmuştu; çünkü, birlik
lerimiz, henüz yeterli ikmal olanağı sağlanamadığı için, o dar geçiti açıp Lefkoşa'ya erişebilecek 
durumda değildi. Lefkoşa'da da, bizim, Zürih, Londra Antlaşmaları, dolayısıyla konuşlandırılmış 
bir alayımız vardı. Rumlar, o alaya saldırıya geçtiler; fakat, biz, alayımızın yardımına koşabilecek 
durumda değildik. O kâbusu, Bosna-Hersek'teki Türk birliğiyle ilgili olarak da, milletçe, yaşama
malıyız. 

Bu arada, sözlerimi bitirirken -yarın, Kıbrıs Barış Harekâtının 21 inci yıldönümü olacağına gö
re- şunu da hatırlatmak isterim ki, özellikle Türkiye, Kıbrıs konusunda da yeni bir strateji belirle
melidir.. Bugün, biz, bu toplantıyı yaparken, Amerikan Kongresi, Kıbrıs konusunu irdeliyor; daha 
doğrusu yargılıyor. Âdeta, bir mahkeme kuruldu, taraflar o mahkemeye avukatlarını gönderiyorlar, 
orada Kıbrıs konusu tartışılacak. ' 

Kıbrıs konusunda, bundan böyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin aracılığını da, Avru
pa Birliğinin devreye girmesini de, Amerikan girişimlerini kabul etmeyeceğimizi artık, açıkça be
lirtmeliyiz. (DSP ve BBP sıralarından alkışlar) Çünkü, bu devletlerin ve kuruluşların kendilerine 
fırsat verilirse, Kıbrıs'a nasıl bir düzen getirecekleri Bosna-Hersek'teki düzenbazlıklardan bellidir. 
(DSP ve BBP sıralarından alkışlar) ' . . - . ' 

Kıbrıs sorunu bizim için çözülmüştür. Güney Kıbrıs'ı, Sırp saldırganlara destek üssü haline ge
tiren ve yakın geçmişte kendi soykırımcı eğilimlerini de açığa vurmuş olan Rumlara, hiç bir zaman, 
Kıbrıs Türklerini teslim edemeyiz; Önerdiğim bu önlemler karşısında, biz "Boşnaklar üzerindeki 
ambargoyu kaldırdık" dersek "Kıbrıs'ın işlerine sizleri karıştırmıyoruz, karıştırmak istemiyoruz" 
dersek,.Gümrük Birliğinin son aşamasına geçişimiz, acaba, aksar mı, tehlikeye düşer mi diye bel
ki, Hükümet bir kaygı duyabilir. Ben, inanıyorum ki, böyle bir kaygıya kesinlikle gerek yoktur; 
çünkü, çıkarcı Batı ülkeleri, Türk gibi bir müşteriden de, Türkiye gibi bir pazardan da kolay kolay 
vazgeçmezler. (DSP sıralarından alkışlar) Eğer, son günlerde, Fransa, Gümrük Birliği konusunda 
Türkiye'ye çok anlayışlı davranıyorsa, bunun nedenleri arasında da ticarî etkenler önemli bir yer tu
tuyor. Türkiye, büyük özverilerde bulundu; örneğin, dışarıdan teknoloji ithal ederek kendi üretebi
leceği helikopterleri, Fransa'dan almayı kabul etti ve bunun siyasal karşlığı da şimdi Türkiye'ye 
ödeniyor. Ben, böyle alışverişleri kınamıyorum; bunlar, dünyada, ticaret ile siyasetin bağlantısını 
gösteren olaylardır; ancak, Türkiye Batı dünyası için o kadar önemli bir pazardır ki, kolay kolay, 
Batılılar, o pazarı gözden çıkarmazlar. Biz "Gümrük Birliğine girmek istemiyoruz" desek bile, bi
zi ikna etmeye çalışırlar. 

Değerli arkadaşlarım* sonuç olarak, Türkiye'nin, artık, Kıbrıs'ta dosyayı kapatma zamanı, Bos-
na-Hersek'te de lafı bırakıp eyleme geçme zamanı gelmiştir. 
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Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DSP sıralarından ayakta alkışlar, DYP, ANAP, CHP, RP, 

MHP ve BBP sıralarından alkışlar) ' . , ' 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Recep Kırış, konuşmalarınızda, size, 3 defa, 1 'er dakika dediğim halde 2'şer 
dakika süre verdim; son 1 dakikayla, 17 dakika konuşmuş oldunuz. Hiçbir kastım yoktur; bakın, 17 
dakika... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan da, daha önce, grupların 
konuşma sürelerinde -ben saat tuttum, sizin de bilginiz dahilindedir- 13 dakika,15 dakika uzatma
lar oldu. 

BAŞKAN - Efendim, 10 dakikada 17 dakika uzatırsam, gruplara tanınan 20 dakikada da her
halde, biraz daha fazla olur. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, biz, grup olmadığımız için, zaten fazla 
konuşmamıza imkân yok. 

BAŞKAN - Efendim, hiçbir kastım yok... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Yani, kastınız olmadığını biliyorum; ama, ikide bir böyle 
söz kesme durumunu da yadırgadığımı ifade ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bugünkü genel görüşmenin süresini, Bosna-Hersek hatırına, bu saate 
kadar uzattım. Bakın, ikinci defa diyorum ki, saat 14.00'te başladım, şimdi saat 18.00. Bakın, bö
lün, kime ne kadar düşer?.. 

Sayın Şener konuştuktan sonra oylama yapacağım. 

Sayın Abdüllatif Şener; önerge sahibi olarak, buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bosna-Hersek hadise
leri üzerindeki bu görüşmelerimiz münasebetiyle hemen şu noktayı ifade etmek istiyorum: Hıristi
yanlığa/karşı düşmanca bir duyguya sahip değilim, antisemit de değilim. Hatta, hepinizin bildiği 
gibi, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın peygamberliklerini tasdik eder. Yine, 
Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın ve İncil'in insanlığı uyarmak için gelmiş hak kitaplardan olduğunu da be
lirtir; ancak, şu yeryüzünde cereyan eden günümüz hadiselerini değerlendirir ve yorumlarsak, ken
di adıma, hemen şunları söyleyebilirim: Siyonizmin düşmanıyım ve karşısındayım; Hıristiyan fa
natizminin kurbanı olan dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanların da yanındayım. Bu
gün, yeryüzünde akan kanlar Müslümanların kanıdır; kan akıtanlar Müslümanlar değildir. Akan 
kanların arkasında ya Siyonizm veya Hıristiyan fanatizmi mevcuttur. (RP sıralarından alkışlar) Yi
ne, aynı şekilde bugün; yeryüzünde dökülen gözyaşlarını döktürenler Müslümanlar değildir; ama, 
gerek siyonizmin gerekse Hıristiyan fanatizminin, Müslümanların gözyaşlarını akıttığı görünen bir 
gerçektir. 

Tüm bu hadiseler karşısında, hâlâ, bazı malum çevrelerin güdümündeki, siyonizmin etkisinde
ki dünya medyası, İslam teröründen bahsetmektedir; fakat, asıl üzücü olan nokta şudur ki; Siyoniz
min dünyaya yaymaya çalıştığı bu tür saptırma kavramlar, bu ülkede de, siyasîlerden basın yayın 
organlarına kadar bazı çevrelerin kullandığı kavramlar haline dönüşmüştür. 

Filistin'de Siyonistler tarafından katledilen, kemikleri kırılan Müslümanlar var. Bir yıl önce, 
Filistin'de İbrahim Camiinde, sabah namazını kılarken, secdede bir Yahudi tarafından katledilen, 
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şehit edilen 65 Müslüman var; fakat, bu hadise üzerine, bu olaylar üzerine hiçbir zaman Yahudi te
röründen bahsedildiğini görmedik, duymadık; tekrar edildiğini işitmedik; ama, hâlâ bazı kuruluş
ların tam aksine İslam teröründen bahsetmesi yadırganacak bir hadisedir. 

Aynı şekilde, Bosna-Hersek'te cereyan eden hadiseler, doğrudan doğruya bir Hıristiyan terö
rünün, katliamının ifadesidir; Ortodoks katliamının açık göstergesidir; fakat, bu olaylara rağmen, 
bu gelişmelere rağmen, bu görüşmelere neden olan önergeler arasında yer alan, bir siyasî partinin 
Meclise tevdi etmiş olduğu önergede, Bosna-Hersek Müslümanlarıyla dayanışmayı ifade eden, bu 
toplumdaki duyarlılığı ortaya çıkaran bazı gösterilere ve toplumsal taleplere yönelik ithamların yer 
alması da, fevkalade, son derece üzücü olmuştur. (RP sıralarından alkışlar) 

Evet, Bosna-Hersek'te bir insanlık dramı var. Şu son hadiseler, en azından, bu vesileyle, yeni 
dünya düzenini ve bu yeni dünya düzenine ait kavramları tekrar sorgulamamız gerektiğini ortaya 
çıkarmıştır. En son meydana gelen olaylar, Srebrenica'da yaşanan, cereyan eden hadiseler... 

Bosna-Hersek'teki bu bölge ve bununla birlikte bazı bölgeler, Birleşmiş Milletler tarafından 
güvenlikli bölge olarak ilan edilmiştir. Bu bölgelerin doğrudan doğruya Birleşmiş Milletlerin gü
venliği altında olduğu belirtilmiştir ve burada yaşayan Müslümanların silahları teslim alınmıştır, el
lerinden alınmıştır ve Birleşmiş Milletler "sizin koruyucunuz biziz" demiştir; ama, silahlarını top
ladığı, elinden aldığı Müslümanları, sonra, yine aynı Birleşmiş Milletler, kendi elleriyle Sırplara, 
Sırp canilere teslim etmiştir. Sayın Bakanın yaptığı açıklamalarda da belirtildiği gibi, Srebreni-
ca'nın, Sırplara tesliminden sonra, halen 20 bin Müslüman kayıptır. 

Katliamlar ve tecavüzler muhakkak ki devam etmektedir; ama, daha ustaca, daha sinsice... Üç 
yıl önce yaşanan vahşet, orada aynen devam etmektedir. 

Bu hadiseler karşısında dünya sessizdir, suskundur; hatta, bu olay, basında bile gereken ilgiyi, 
alakayı, manşeti maalesef bulamamıştır. 

! Sıra Zepa'dadır, Gorazde'dedir; ama, kükremek lazım ve sert tepkiler dile getirmek lazım. Bu
nunla birlikte, toplumda meydana gelen duyarlılığı hoşgörmek, bu toplumun duyarlılığı olarak de
ğerlendirmek lazım; ama asla itham etmemek gerekir. 

Bosna-Hersek'te yaşanan bunca katliama, zulme rağmen, silah ambargosunun, yine aynı Bir
leşmiş Milletler tarafından, Müslümanları silahsızlandırmak için kullanılan bir araç olduğunu da, 
burada, kürsüye gelen bütün değerli hatipler ifade ettiler. Ancak, bu olayların, yeni dünya düzeni
nin bir manzarası, görüntüsü olduğunu ifade etmek istiyorum. 1992 Nisanında, Sırpların Müslü
manlara saldırısıyla ortaya çıkan tecavüzler, katliamlar ve sakat kalan çocuklarla dolu bir manza
ra, yeni dünya düzeninin manzarasıdır. 

1992; 500 yıl öncesi 1492 yapar. Yine, Avrupalı beyaz adamın Yeni Dünya'yı keşfettiği yıldır 
500 yıl öncesi ve o ülkede de, Yeni Dünya'da da 20 ilâ 200 milyon arasındaki yerliyi katleden ay
nı zihniyetti, aynı düşünceydi. Bosna-Hersek'te yaşanan katliamın ve vahşetin ortaya çıkışının 500 
yıl öncesi nasıl Yeni Dünya'nın keşfiyse, aynı zamanda, Avrupa'nın batısında, bugünkü İspanya'da, 
Endülüs'te, Müslümanların yok edildiği, katledildiği olayların yaşandığı yıllardı. 1492, Endülüs'te, 
Gırnata Devletinin son bulmasının ve Müslümanların, Endülüs'te katliamlarla yok edilişinin, imha 
edilişinin tarihidir. 

Bundan 500 yıl önce, Endülüs'te Müslümanları imha eden Batı, bugün, benzer vahşeti ve kat
liamı Avrupa'nın doğusunda, ortasında, Bosna-Hersek'te yapıyor, icra ediyor. Endülüs'te yaşanan 
katliamları yaşamış, görmüş, o vahşet sahnelerini müşahede etmiş bir Endülüslü şair olan Ebulbe-
ka Salih bin Şerif orada yaşanan hadiseleri 500 yıl önce şiire dökmüştü: 

"Çıkan iner, kalkan düşer, her yükselişin var bir sonu -
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Niçin bunca gurur, maldan, mülkten, addan, sarıdan insanoğlu" diye başladığı uzun sayfalar 

dolusu kasidesinde, tek tek, vahşet sahnelerini sergileyerek şiirine son verir. Tek tek vahşet sahne
lerini dile getirir; anadan o gün ayrılan yavruları, namusu kirletilen kızları, pazarlarda köle gibi sa
tılan insanlarla dolu bir macerayı, faciayı şiire döker. Endülüs'e ağıt olarak bilinen bu kasidedeki 
"Endülüs" kelimelerini çıkarınız ve yerine "Bosna-Hersek" kelimesini yerleştiriniz, aynı faciaların, 
500 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Avrupa'da yaşandığını görürsünüz ve şahit olursunuz. 

Ebulbeka Salih bin Şerif, kasidesinin sonunda, işte orada yaşanan faciayı, Endülüs'te yaşanan 
faciayı, bugün Bosna-Hersek'te yaşananlar misali, şöylece ifade eder: 

"Sen de şahit olsaydın benim gibi 

Onların yurtlarından koparılıp satılışlarına pazarda ey Allah dostu 
O hıçkırıklar senin de aklını komazdı yerinde benim gibi 
Canı vücuttan çeker gibi ayırdılar, anadan yavrusunu 
Ya o kızlar ki, yakuttan ve mercandan dökülmüşlerdifsanki 
O meryem yüzlü kızları da saçlarından sürükleyip götürdüler kirli yataklarına. 
Haykırışları yıktı gökleri, yürekleri parça parça; babalarsa kan kustu. 
Daha ne anlatayım yüreklerin erimesi için, bir tanesi yeter anlattıklarımın. 

Eğer o yüreklerde İslamdan ve imandan bir eser varsa elbet ey Allah dostu." der ve şiirini ta
mamlar. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, uzayacak mı konuşmanız?.. ' 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
ABDULKÂDİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, edebiyat gecesi yapmıyoruz burada. 
BAŞKAN - Efendim, bitiriyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, 500 yılöncesiyle bugünü kıyaslıyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, buna da karşı çıkılmaz!.. 

BAŞKAN - Güzel başladık güzel bitireceğiz Sayın Asiltürk, lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Orada ırzına geçilen insanlar var, burada söylemeye kar

şı çıkılıyor; öyle şey mi olur?! (CHP sıralarından gürültüler) 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Ne bağırıyorsun orada!.. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Bosna-Hersek için ne iş yapılacak, burada onu anlatsınlar 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Şener, siz devam edin lütfen. 
ABDULKÂDİR ATEŞ (Gaziantep) - Orada insanlar katledilirken, siz bulada şiir okuyorsu

nuz... Şiir gecesi değil bu gece... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Niçin?!. Siz mi yapıyorsunuz?!. 
ABDULKÂDİR ATEŞ (Gaziantep)-Ayıp!.. Yapmayın böyle. İstismar ediyorsunuz! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Neden sahip çıkmıyorsunuz?!. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - İstismar ediyorsunuz!.. ' 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Neden sahip çıkmıyorsunuz kardeşim?!. 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, böyle bir müzakere şekli var mı?!. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) ^ Yok... Doğru... 
BAŞKAN - Yoksa, oturun lütfen!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...ama, Sırplar karşı çıksın. 

BAŞKAN - Kendi sözcünüz burada efendim. 

Siz devam edin efendim. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) T- "Şiir gecesi değil" diyor; olur mu böyle şey kardeşim!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, burada, İçtüzük hükümleri çerçevesinde konuşma 
hakkımı kullanıyorum ve konuyla ilgili konuşuyorum, konu üzerinde görüşlerimi ifade ediyorum. 
Bundan rahatsız olan varsa, salon müsait, herkes salonu bırakabilir ve gidebilir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Şiir, başka yere gidilir okunur; burada ciddî konular gö
rüşülür. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Evet, ciddî bir konuya temas ediyoruz. Verdiğiniz öner
ge işin ciddiyetini gösteriyor. Verdiğiniz önergede Türkiye'deki duyarlılığa karşı çıktığınızı ifade 
ediyorsunuz, aynı duyarlılığa burada da karşı çıktığınızı yerinizden ifade ediyorsunuz. (RP sırala
rından alkışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sizin şiir okumanız, ne kadar istismar ettiğinizi gösteri
yor... İstismar ediyorsunuz... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Biraz daha bağır (!) 
BAŞKAN - Sayın Şener... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - İstismar ediyorsunuz. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Bosna'da Sırpları kınayacağınıza, Türkiye'de duyarlılık 
gösteren, meydanlara dökülen* Sırpları kınayan, bu duyarlılığı ifade edenleri, verdiğiniz önergede 
kınıyorsunuz, ben de sizi kınıyorum. 

• MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Haydi canım sende!.. 

BAŞKAN - Efendim, genel görüşmeyi mahvediyorsunuz, rica ederim... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Milletin parasını çaldın, burada şiir okuyorsun. Konuşma 
fazla! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bağırma!.. Bağırma!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Bosna-Hersek'te, üç yıldır orada
ki Müslümanlar Sırplara karşı mermi sıkıyor, kurşun sıkıyor, haklarını koruyor. Bosna-Hersek, 200 
bin kişilik bir ordu haline gelmiştir. 200 bin kişilik ordu karşısında Sırp saldırganlar, aslında Müs
lümanların üzerine gelebilecek ve Birleşmiş Milletlerin Müslümanları imha için ortaya koyduğu 
planı tatbik edemez bir vaziyete düşmüşlerdir. İşte böylesine bir ortamda, Birleşmiş Milletler ve 
Batılı güçler, sınırlarınızı^ topraklarınızı kaybettiyseniz kaybedin; bunu unutacaksınız... (Gürültü
ler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen ne yapıyorsun?!. 
BAŞKAN-Efendim, bir müsaade edin... 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - ...eğer ırzınıza tecavüz edildiyse unutacaksınız; 250 bin 
şehidiniz varsa, bunu unutacaksınız ve bu barış planını kabul edeceksiniz diye dayatmıştır; ama, bu 
dayatmayı yaparken, dünya Müslümanlarının Bosna-Hcrsek'teki direnişine olan maddî yardımını 
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da, katkısını da ortadan kaldırma çabası içerisine girmiştir. Sizin, burada, ortaya atmaya çalıştığı
nız yaygaralar, işte o uzantıların buradaki devamlarıdır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Paraları yediniz, burada konuşuyorsunuz!.. t 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sizin bu yaygaralarınız, Sırp saldırganlara güç veren, 
destek veren, aynen, önergenizde olduğu zihniyeti yansıtan saldırganlıklardır ve ithamlardır. Aslın
da, ben, sizin tavrınızı kınıyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Saldırgan sensin!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Üç yıldır, eğer, orada 200 bin kişilik bir ordu ortaya gel

diyse; muhakkak ki, İslam dünyasından gelen, akan yardımlarla meydana gelmiştir. Bunu, olumlu 
bir adım olarak kabul etmek lazım; ama, yeterli olduğunu hiçbir zaman düşünmüyoruz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Kefen paralarını kaybettiniz, kefen paralarını!.. Hani, nerede topla
dığınız paralar?!. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Nerede, nerede?!. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hepsi yerine gitmiştir; ama, Boşna-Hersek'i bu duruma 
düşüren, Hükümette, sizin gibi bir partinin, sizin zihniyetinizin yer almış olmasıdır; bunu burada 
ilan ediyorum... 

BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen selamınızı verin. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sizin zihniyetiniz ve düşünceniz, bugün, Bosna-Hersek'i 
bu hale dökmüştür, bu duruma getirmiştir. (CHP sıralarından gürültüler) \ 

BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen bağlayın... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ayıp, ayıp!.. Terbiyeni muhafaza et. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Konuşuyor burada, haksızlık yapıyor!. 

BAŞKAN-Efendim, oturur musunuz... Ne yaptığınızın farkında mısınız?!. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Efendim, bir dakika müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN - Efendim, oturun lütfen... Konunun istismarına müsaade etmem; oturun... 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır; şimdi oylama
ya geçeceğim. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkan, dinler misiniz bir dakika... (CHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen oturur musunuz... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu Bosna'yı, yıllardır sömürüyorlar. Cumhu
riyet Halk Partisinin Bosna için neler yaptığı bellidir, bu Hükümetin bellidir; bunu sömürmenin, 
Bosna'yı duygusal olarak sömürmenin yeri yok. Bu ortak duygudur; bunu, burada, sömürmenin bir 
anlamı yok. Sabahtan beri bunu sömürüyorlar, siz de, müsaade ediyorsunuz. Ne yaptılar, Bosna'da, 
yetim hakkı, kefen paralarını?!. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen oturur musunuz... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Kefen paralarını sorun, kefen paralarını... 
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BAŞKAN - Efendim, lütfen oturur musunuz... Bakın, Parlamentoda bir usul vardır "çatın ki 

çatayım diye" niye bu oyuna geliyorsunuz!.. 
MEHMET SEVlGEN (İstanbul) - Kefen paralan gitti orada ölenlerin, kefen paraları... Herkes 

biliyor, Bosna'ya kim sahip çıkıyor... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öngörüşmeler tamamlanmıştır. Görüyorum ki, şu ana kadar 
grupları ve şahısları adına konuşan kişiler genel görüşmenin açılması düşüncesindedir. Oyladığım 
zaman, tahminime göre, genel görüşmeye gideceğiz. 

Pek çok arkadaşımızın, bu görüşmeler anında, Başkanlığa, bir bildiri yayınlanması için müra
caatları vardır. Hatta, bildiriyi, Sayın Kumaş gibi, Saym Edibali gibi, şekillendirenler vardır. Sayın 
Işın Çelebi, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu, Sayın Hasan Korkmazcan, Sayın İhsan Saraçlar, Saym 
Abdulkadir Ateş, Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Selçuk Maruflu, Sayın Feyzi İşbaşaran, Sayın Mü
nir Doğan Ölmeztoprak, Sayın Rauf Ertekin, Sayın İsmail Köse, Sayın Hacı Filiz, Sayın İlhan Ka
ya, Sayın İbrahim Özdiş gibi arkadaşlarımız da, bu bildirinin, genel görüşme açıldıktan sonra, 
grupların iştirakiyle daha düzgün bir ifadeyle hazırlanmasını ve burada okunmasını; ama, şimdi, 
Bosna-Hersek'te uygulanan silah ambargosunun kaldırılması konusunda çaba göstermesi için Hü
kümete bir çağrıda bulunulmasını kaydederler. Şimdi, ben, bunun, oylamadan sonra, genel görüş
me açılırsa, bu genel görüşme içerisinde, grupların ve Meclisimizde temsil edilen diğer partilerin 
iştirakiyle uygun bir bildiri haline getirdikten sonra, burada kıraat edilmesini önereceğim size. 

Önce, genel görüşme açılıp açılmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: 
Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüce Meclis bu konudaki duyarlılığını göstermiş, bütün arkadaşlarımız, genel görüşmesinin 
açılması yönünde oy kullanmışlardır. Zaten, şu saate kadar, 4 saat 10 dakikadır, bu genel görüşme
nin öngörüşmesi yapılmıştır ve bu konudaki hassasiyet de ortaya çıkmıştır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılması kabul edilmiştir. Genel görüşmenin günü, Da

nışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Kurulun oyuna sunulacaktır. 
Sayın grup başkânvekilleri, şu saatten sonra, gündemin diğer kısımlarına geçmemiz halinde, 

müzakereler belki yarım kalacaktır. Eğer, bir öneriniz yoksa, 20.30'da toplanmak üzere oturumu 
kapatacağım; kabul mü efendim? ("Kabul" sesleri) 

Saat 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.12 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 
BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir),lşılay SAYGIN (İzmir) 

V — • • — - m • . ".•;' . 
• ' . - ' • • • » , . • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 143 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Daha önce alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer işler" kısmına geçiyoruz. ' 

Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ye Anayasa 
ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

4. — Doğu Anadolu Projesi'Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili RızaMüftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536)(S. Sayısı: 283) 

5. —İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11553) (S. 
Sayısı: 391) 

6. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

7. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/720) (S, Sayısı: 691) 

8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

9. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi Ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Planve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

10. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Milletvekilleri Ateş 
Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yüksek Öğretim Kurumları 
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Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değitirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sa
yısı :757) 

BAŞKAN -71,82,139,283,391,201,691,699,798,757 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifle
rinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

11. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in-, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. —Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
13: — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met

ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 211110, 211312) (S. Sayısı: 
861 ve 861'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN r- 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın Başlangıç 
Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair kanun Teklifinin müzakaresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı-Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
11319) (S. Sayısı: 58 ve 58'el inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyleilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma

sına Dair 394 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

16. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
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Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1114, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - 111 ve 112 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. ' 

17. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52,1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

18. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
ilişkin tasarı, daha evvel Komisyon tarafından geri alınmıştır. 

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

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

BAŞKAN - 193 ve 322 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok, 

Ertelenmiştir. 

21. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması ve Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı': 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
22. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11576) (S. Sayısı: 394) 
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23. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395). 
24. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11591) (S. Sayısı: 404) 
BAŞKAN - 394, 395 ve 404 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları Ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (1) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Efendim, burada aradığımız, Komisyonun Başkanı, Başkanvekili veya Sözcüsü. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, ben, Komisyon Başkanvekili olarak hazırım. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, Komisyon Başkanı burada; Başkan buradayken, 

Komisyon Başkanvekili orada oturamaz. 
BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekileri, isterseniz, bir 10 dakika ara verelim; ne yapacağımı

zı bir bilelim. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Verin, verin.. İyi olur... 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Otursun... Davetiye mi çıkaracağız!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın grup başkanları, 12 nci sıradaki, Meclis Soruşturma

sı Komisyonu raporu açık oylamaya tabidir; böyle bir olayla karşı karşıyasmız. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Çoğunluk yok efendim. 
BAŞKAN - Eğer, bu saatten sonra, açık oylamada çoğunluğu sağlayacak sayıya sahip değil-

sek; bugün de bir hayli yorulduk... 
Efendim, ben, 10 dakika ara veriyorum; gruplar toplansın, kararını versin. 

Kapanma Saati: 20.37 

• _ _ © . 

(1)373 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.48 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• • ' • • • ' . — • : © ; — • — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 143 üncü Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ye Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım veKöyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayiye Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin 12 nci sırasına gelmiştik. 
Meclis soruşturması komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon yerini aldı. 
Rapor, bastırılıp, dağıtılmıştı; raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağjm: 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, raporun okunmasını istiyorum; rapor okunmadığı 

takdirde, karar yetersayısının aranmasını isteyeceğim. 
BAŞKAN - Efendim, siz ancak, karar yetersayısının aranmasını isteyebilirsiniz. Raporun oku

nup okunmamasına Genel Kurul karar verecek; ben de karar veremem. 

Karar yetersayısını arayacağım. 
Sayın milletvekilleri, gündemin 12 nci sırasında bulunan Meclis soruşturması komisyonu râ -

pörunun okunmasını isteyenler... Okunmasını istemeyenler... Her ikisinde de karar yetersayısı yok
tur. 

Şimdi, arkadaşlara tekrar soruyorum; karar yetersayısı bulunabilecekse ara vereceğim; yoksa... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, arkadaşlarımız toplantıda, gelecekler; 

Grup hazır... 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Kapatalım efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, 20 dakika ara verelim. 
BAŞKAN - Efendim, saat 21.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.50 

; £) _ 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 21.15 
BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 
t ' ' . _' . ' . ' ' • - . • ' ' 

— — — : — © . - — ' • / • • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 143 üncü Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konüknıan, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köy iş
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Devam) 

BAŞKAN-Kaldığımız yerden, görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon yerini aldı. 
Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan1 ve 50 arkadaşının, Meclis soruşturması açılmasına dair 

önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporu basılıp dağıtılmıştı. Şimdi, raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, raporun okunması lazım; çünkü, burada, çok 
önemli suiistimal iddiası var... 

BAŞKAN - Efendim, buna Genel Kurul karar verecek; onu soruyorum Genel Kurula; okun
masını isteyenler diye soracağım; kabul ederseniz, okuyacağız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vatandaşlarımız duysun bunu televizyondan... Yani, oylamaya 
sunmadan okutmanız lazım. 

BAŞKAN - Raporun okunmasını kabul edenler... 
URAL KÖKLÜ (Uşak)-Karar yetersayısının aranmasını istiyorum... 

BAŞKAN - Efendim, istenmişti zaten. 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, karar yetersayısı var, değil mi? 
BAŞKAN - Karar yetersayısını aradım efendim; vardır. 
Efendim, rapor üzerindeki görüşmelerde, şahsı adına 2 üyeye, istediği takdirde Komisyona ve 

son olarak da Soruşturma Komisyonu raporunun sonuç ve karar kısmının 2 ve 4 numaralı bölüm
lerinde adı geçen bakanlara söz verilecektir. . 

Rapor üzerinde, şahısları adına, Sayın Osman Sevimli, Sayın Seyfı Şahin, Sayın Ahmet Sayın, 
Sayın Orhan Kilercioğlu söz talep etmişlerdir. 
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Sayın Osman Sevimli... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Konuşmaktan vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Seyfi Şahin... 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Konuşmaktan vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayın, buyurun efendim. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN - Söz istiyorsunuz... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bugün huzurunuza ge

len, gündemin 12 nci sırasındaki 373 sıra sayılı Meclis,Soruşturması Komisyonu raporu hakkında 
kişisel söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu rapor, gündeme, 10.1.1994 tarihinde girmiştir. Bugün, 
19.7.1995. Şöyle hesaplarsak, aşağı yukarı birbuçuk yılı geçiyor. 

Çok değerli milletvekilleri, Anayasamızın 100 üncü maddesi, soruşturma müessesesini, Mec
lisin en büyük denetim yolu olarak tarif etmiş ve Meclise o şekilde görev vermiştir. Şu anda, önüm
de Anayasa metni yok; fakat, Anayasanın amir hükmünde, soruşturma müessesesinin çok ciddî ol
duğu, soruşturma komisyonlarına iki aylık süre verildiği ve bu iki aylık süre yetmezse, iki aylık ye
ni bir süre daha verileceği ifade edilmektedir ve soruşturma komisyonu raporlarının öncelikle gö
rüşülmesi emredilmektedir; ama, bugün, gündemimizde, soruşturma komisyonu raporlarının askı
ya alındığını; ama, soru önergelerinin öncelikle ele alındığını görüyoruz. Benim köyümde şu yol 
yapılmadı, benim köyüme su getirilmedi olayları buraya getirilip istismar edilmiştir; bugüne kadar 
da, bu rapor, Meclisin denetim günlerinde görüşülmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, burada yanlış bir olay var. Bu rapor "Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına alınmıştır. Aslında, bu raporun, Sayın Başkanlık 
Divanınca ve Meclisimizce, gündemin "denetim" kısmına alınıp orada görüşülmesi lazım. Acaba, 
bu, bir denetim olayı değil midir, bir kanun tasarı ve teklifi midir, öyle mi mütalaa ediliyor?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Komisyondan gelen bir iş... 
AHMET SAYIN (Devamla) - Öyle gelmiştir Sayın Aşık. 

Sizin istifanızı da oyladık bugün* yani, keşke, sizinki kadar hızlı olsaydı da, bunu, iki üç ay ev
vel oylasaydık. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz, buraya, yemin ederek, bu memlekette tüyü bitmemiş yetimle
rin hakkını savunmak için geldik. Ortada çok ciddî bir olay var değerli arkadaşlarım ve bu, öyle 
tahmin ediyorum ki, bir oldubittiye getirilmek istenilmektedir. Bu olay, oldubittiye gelecek bir olay 
değildir; gelin, bu olayın üzerine gidin değerli arkadaşlarım. Şu anda, Meclisimizde 226 kişi, yani 
226 oy yok. Anayasamızda "bir bakanın veya bir eski bakanın Yüce Divana gitmesi için 226 oy ge
rekli" deniliyor ve şu anda, Meclisimizde, acaba 226 oy var mı; yok. O zaman, niye bu olay bura
ya getiriliyor; ben, bunun manasını anlayamıyorum değerli arkadaşlarım; ne yapmak istiyoruz... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Bilinçli, bilinçli... Aklamak için... 
AHMET SAYIN (Devamla) - Gelin, tartışalım... Ben, demin, raporun okunmasını istiyorum 

dedim; hiçbir arkadaşım raporun okunmasını istemedi. Raporda çok şeyler var değerli arkadaşla
rım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Sayın, biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak raporun okun
masını istedik. 
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AHMET SAYIN (Devamla) - Efendim, Cumhuriyet Halk Partililer değil, ben, raporun okun

masını istediğim zaman burada 10 milletvekili arkadaşım yoktu... 

Arkadaşlarım beni yanlış anlayabilirler, yanlış da düşünebilirler; kesinlikle öyle bir niyetim 
yok; açık söylüyorum, kim haksızlık yaptıysa, kim hatalı bir iş yaptıysa... Yolsuzluk yaptı demeye 
dilim varmıyor, çünkü, belki, itham altında kalabilirim; ama, raporda büyük iddialar var; bu rapo
run enine boyuna burada, görüşülmesi; hatta, Komisyon Başkanının, kalkıp, bize, izahat vermesi 
lazım; acaba, bunları niye suçlama karan almışlar, neden bu arkadaşlarımız suçlu görülüyor, bu ar
kadaşlarımızın/acaba, buraya getirilme nedeni nedir... Sonra, önergeye 50 arkadaşımız imza atmış 
ve bir iddia serdetmişler; "bu arkadaşlarımız suçludur" diyorlar. O arkadaşlarımızdan bir tanesi gel
sin "ben, şu şu olaydan dolayı arkadaşlarımı suçlu görüyorum" desin ve olaya bir açıklık getirsin. 
Biz, iddiaları değerlendirip, inanarak oylarımızı kullanalım, Allah rızası için oy kullanalım, keyfî 
olarak oy kullanmayalım, siyasî olarak da oy kullanmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda elimde çok şey var; bunları tek tek okuyacak değilim. 

Sayın Komisyon Başkanı, sayın iddia sahipleri gelsinler, burada iddialarını açıklasınlar, bizle
ri aydınlatsınlar; biz de vicdanımızı dinleyerek oylarımızı kullanalım. 

Ben, sadece bunları söylemek istiyorum. 
Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Sayın'ın söylediği gibi, birbuçuk 

yıl önce dağıtılmış bir rapor... Buradaki arkadaşlarımdan rapor istiyoruz; bu raporun arşivde bile 
olmadığı söyleniyor. 

Şimdi, gecenin karanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisine böylesi bir gölge düşmesini is
temiyoruz. 

Lütfen, rapor yeniden dağıtılsın; bunu normal bir süreç içerisinde görüşelim. Neyi görüşüyo
ruz; birbuçuk yıl önce gündeme girmiş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, gerçekten, burada çok ciddî suiisümal iddiaları 
var. Şimdi, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, vicdanının sesini dinleyen bir kişi, bu suiis
timal iddialarının örtbas edilmesini istemez. 

Avrupa iskân Fonundan alınan krediler, ihale usullerine uygun olarak ihale edilmeden, kendi 
çevrelerindeki birtakım kişilere, müteahhitlere verilmiştir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Oturduğunuz yerden konuşma yapıyorsunuz; kürsüye çı
kın konuşun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika efendim; ben, burada, oy kullanacağım; siz niye rahat
sız oluyorsunuz?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Genç, yerinizden konuşmayınız, kürsüye çıkıp konuşunuz. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sayın Aşık, dinle; dinlemesini bil. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kürsüden konuşsun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, burada hileli bir oyun var; çünkü, şu anda, bu

rada, 226 oyu bulmak mümkün değil. Rapor hakkında kimse bilgi vermiyor, Komisyon bilgi ver
miyor... . 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Ortada rapor yok! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Arkadaşlarımız yarın çıkacaklar "siz, hani, bizim hakkımızda çok 
suiistimal iddiaları öne sürmüştünüz; işte, aklandık" diyecekler. Bence, bu hileli yollarla devleti ta-
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lan etme faaliyetlerinin örtülmesidir; ama biz, vicdan sahibi insanlar olarak, yemin eden insanlar 
olarak, Türkiye Cumhuriyetini bu şekilde yönetemeyiz. Lütfen, şu raporlar dağıtılsın. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak raporu istiyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ayrıca, Anayasanın 96 ncı maddesinde "Aksine karar olmadıkça, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile (150 milletvekiliyle) toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile (114 kişiyle) karar verir; ancak, karar yetersayısı hiçbir şe
kilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz" deniliyor. 

Aksine karar nedir; burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu soruşturma önergesini kara
ra bağlayabilmesi için -Yüce Divana sevk edebilmemiz için- 226 oy lazım; aksi takdirde, bu soruş
turma önergelerinin karara bağlanması mümkün değildir. 

Uygun görürseniz, bu konuları tartışalım, ondan sonra da karar verelim. Bu raporda çok ciddî 
iddialar var. 

BAŞKAN - Sayın Genç, birleşime 2 kez ara verdim; gruplar, bir araya gelin konuşun dedim 
ve bu gece oturumunu yapayım mı yapmayayım mı diye sordum. Şimdi, oturumu açtım; raporun 
okunup okunmamasını oya sundum ve üzerinde görüşmeye de başladık. Burada siz olsanız, bu 
noktada, Meclisi nasıl kapatırsınız? 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Niye kapatacaksınız!.. 
BAŞKAN - Sayın Orhan Kilercioğlu?:. 
Sayın Mehmet Sevigen; buyurun efendim. 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET ÇEBÎ (Samsun) - Sayın Başkan, arkadaşlar konuştuktan sonra ben de söz istiyorum. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biraz ön

ce bir başka milletvekili arkadaşımın da söylediği gibi, bu soruşturma, yaklaşık birbuçuk yıl evvel 
ilgili komisyonda görüşüldü. Bu komisyonda görev yapanlardan biri de bendim. Konuyu bu komis
yonda konuştuk, çalışmalarımızı büyük tartışmalar içerisinde sürdürdük. 

Komisyonda görev yaptığımız halde komisyon raporu bize bile ulaşmadı. Komisyonda çok 
ciddî boyutlarda iddialar ileri sürüldü. Şimdi, aklımda kalan iddiaların çoğunu söyleyeceğim. Mec
lis olarak, bu iddialar karşısında, çok ciddî boyutlarda şaibe altında kalacağız. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Komisyon üyesi olarak mı konuşuyorsunuz, CHP Grubu adı
na mı konuşuyorsunuz? 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Yani, burada, oldubittiye getirilerek bazı şeyler örtbas 
edilmek isteniyor, sanki danışıklı dövüş varmış gibi geliyor bana... 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, komisyon üyesidir, konuş
maya hakkı yoktur. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bjr dakika... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Sayın Başkan, danışıklı dövüş varmış gibi getiriliyor, ya

ni, bu konuda çok ciddî boyutta iddialar var. Bütün milletvekilleri tarafından bu rapor okunmadan, 
bütün milletvekillerinin vereceği karar, buna göre, kendi vicdanlarında rahatsızlık yaratacaktır.. 

Doğru veya yanlış... Rica ediyorum, bu rapor okunsun ve bu görüşmeler, bu gece yapılmasın. 
Yarın yapılacak çalışmalarda çoğunluk sağlanır, bu görüşmeleri rahat rahat yaparız diye düşünü
yorum. 

Sayın Başkanım, biz, burada, doğru veya yanlış bir karar vereceğiz. Bu kararı verirken, insan
lar, bazı şeyleri bilmeden karar verecekler/Burada o kadar çok ciddî boyutlarda iddialar var ki... 
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MEHMET SEVEN (Bilecik) - Ne iddia var?.. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - O kadar çok iddialar var ki; bir bakanın, kooperatif olarak 
Kartal'dan alınan arsayı devlete sattığı yolunda iddia var; bundan büyük iddia olur mu? Bunu uy
gulaması var. Bakanlar Kurulunun verdiği yetkiyle göçmen konutu... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN - Efendim, kürsüde konuşan, sizin arzunuza göre konuşmayacak elbette, 10 daki
kalık konuşma hakkını kullanacak. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - İşte, Komisyon Başkanı burada; biraz sonra çıkıp söyleye
cek. Görevli bir bakanın, valiye telefon ederek "ihaleyi şuna ver" dediği raporlar var. Nasıl der "şu
na ver" diye! Bir bölgede yapılan konutlar için telefon ediyor bakan "ihaleyi şuna verin" diyor; böy
le notlar var. 

Bütün arkadaşlarım burada çalışıyor. Tam, şimdi, bu notlar bizim elimizde değil; ben, bunla
rı size gösteremiyorum. Göstermedikten sonra, siz bunları incelemedikten sonra, nasıl karar vere
ceksiniz; doğru veya yanlış. 

Tüyü bitmemiş yetim hakkı var, Bulgaristan'tan gelen insanların hakkı var... Kolay mı bu iş
ler... O kadar büyük iddialar var ki burada. Bakın, şurada iki klasör dosya var. Aylarca çalıştık, ça
ba sarf ettik. Yani, ben üzülüyorum; burada haksız bir karar çıkarsa, bir yanlış karar çıkarsa, vic
danen rahatsızlık duyarım. ,.' 

FERİDUNPEHLİVAN (Bursa) - Bayındırlık Bakanlığını... 

MEHMET SEVÎGEN (Devamla) - Bayındırlık Bakanlığını da araştırdık geldik; ama, sizinle 
ilgili olduğu zaman, yaralar niye gocunuyor... Mademki korkmuyorsunuz rapordan, mertçe, çıka
rırız aslan gibi, yarın getiririz buraya, bütün raporları okur arkadaşlarım; kim haklı, kim haksız, Al
lah önünde, kul önünde kimin vicdanı rahatsız, meydana çıkar. Onun için, bekleyin, rapor gelsin, 
raporu inceleyelim, okuyalım diyorum. Buradaki arkadaşlarım iddiada bulunsun. Meclis Başka
nım, diğer arkadaşlarımız da size bilgi versin; çünkü, gerçekten, büyük boyutlarda iddialar var. Bu
nun için, aklanma için, o raporun kesin okunması lazım, arkadaşlarımıza bilgi vermemiz lazım. Bi
zim, ciddî boyutlarda, birbuçuk sene evvel geçen o olayları tekrar gözden geçirmemiz lazım. Ol
dubittiye gelirse, böyle... 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Kardeşim, birbuçuk senedir okumadın mı bu raporu?!. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Biz hepimiz okuduk raporu; ama, siz, bakın... 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Artık, ülkede yolsuzluk boyutları nereye gitmiş..» 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Ne konuşuyorsun orada; otur yerine!.. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Yolsuzluk boyutları nereye gitmiş biliyor musunuz... Ba
kın sevgili arkadaşlarım, bir bakan çıkıyor, Kartal'dan arsa alıyor; kooperatif kurmak için arsa alı
nıyor Kartal'dan. Aradan yıllar geçiyor, o bakan, konuttan sorumlu bakanlığa getiriliyor. APK ka
rarıyla bilgi veriliyor ve o arsa -bakanın başkanı bulunduğu kooperatif arsası- getiriliyor, devletin 
konut yapımına veriliyor. Bunu, sizin*, çok ciddî boyutlarda tam teferruatına kadar bilmeniz hakkı
nız değil mi... 

Sonra, bir bakan -zannediyorum Tekirdağ veya Edirne'de, tam olarak bilemiyorum- bir valiye 
telefon ediyor -işaretli notlar var- şu ihaleyi şuna vereceksin diyor; bu, haksızlık değil mi... Rapo
run içinde bunlar var tabiî. Yani, siz, şimdi oldubittiye getiriyorsunuz on dakikada; burada komis
yon var mı yok mu... Raporların üzerinden birbuçuk sene geçmiş. Raporları almadan... Ben de ra-
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hatsız oluyorum, benim de vicdanım rahatsız oluyor bazı iddiaları doğru söyleyemediğim için; bu 
rahatsızlığı kendim de duyuyorum. 

Müteahhit particiliğini sizler başlattınız sevgili arkadaşlarım; bunu söyleyen arkadaşım, bu dü
zeni,bü yolu başlattı gitti. , 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İhale yapmadan, bazı ihaleleri vermişler. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla)— Tabiî.„ İhale yapmadan bazı şeylerin verildiğini, aracı bir 
şirket bulunduğunu, o şirketin benzin paralarının, karısının arabasının benzin paralarının şirketler 
tarafından verildiğini... Hepsi burada, hepsi bu dosyanın içinde var. Bütün bunları görüşmedikten 
sonra, burada, el ve parmak kaldırmayla aklansalar bile, Allah Önünde ve halkın vicdanında aklan
mayacaklardır; ben, bunu iddia ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İddiaları söyle... V 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Yani, o kadar çok iddia var ki, hangisini söyleyeyim Sev

gili Başkanım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Tek tek söyle... Raporu oku... Tümünü söyle... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - İSKİ'den bahset, İSKİ'den!.. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Bakın, eskiden bahsediyorum; burada elimde bir rapor 
var...- ' 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-İSKİ... İSKİ... Eski değil... 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - İş verilen bu müteahhit firmaların bazılarının müteahhit
lik karnelerinin dahi olmadığı tespit edilmiş; Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman'm, görev 
ve yetkisini, yükleyici, seçicilere müdahale etmesi ve firma tercihlerini... (ANAP ve CHP sıraların
dan gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - İSKİ'yi anlat, İSKİ'yi... 
BAŞKAN - Efendim... Lütfen... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sus be!... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Sen sus be!... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Yani, burada rahatsızlık duymayın. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Hırsızlar!... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sensin... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - İSKİ... İSKİ.;. 
GÜNEŞ TANER( İstanbul) - İSKİ... İSKİ... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - İSKİ mahkemede, mahkemelik... Yiğitseniz, siz de mahke
meye verin. 

BAŞKAN - Sayın Taner, lütfen... Gecenin şu geç saatinde... ' 

Sayın Yılmaz, lütfen... 

Sayın Sevigeh, siz devam edin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz iddiaları okuyun... " 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Raporu oku... Raporu oku... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Sabahtan beri söylüyorum; beşyüz tane iddia var. Bu ra

por okunmadıktan sonra, Komisyon iddiası olmaz ki!... Elli tane iddia var burada. 
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bu rapor burada okunmalı!.. 

BAŞKAN - Lütfen, oturur musunuz... Sözcünüz kürsüden insin, ben size izah edeyim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, bu rapor burada okunmalıdır; yapmayın 

lütfen... 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Sayın Başkan, milletvekili olarak, vicdan azabı çekiyo
rum; milletvekili olarak, Komisyonda yaptığım görevi, burada, tam ve yeterince anlatamamanın 
üzüntüsünü duyuyorum. Komisyon raporları incelenip okunmadıktan sonra, burada... 

BAŞKAN - Efendim, daha 5 dakikanız var; rahatlıkla konuşun. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - ...milletvekili arkadaşlarım şaibe altında kalacaklar; ver
dikleri karardan üzüntü duyacaklardır. 

Benim sizden ricam, oldubittiye getirmeyelim1. Yarın, bunu, toplu bir vaziyette oturup konu-
şalım herkesin önünde; yarına kadar müsaade edin, oturup konuşalım ve iddiaları gerçek olarak or
taya çıkaralım; benim, sizden ricam bu. Yarın, iddiaları ortaya çıkaralım ve ona göre karar verelim. 
Zannediyorum, buradaki milletvekili arkadaşlarımın çoğunluğu da benim gibi düşünüyor. Benim 
sizden ricam bu. 

Sevgili arkadaşlarım, burada verilecek karar, vicdanlarda rahatsızlık yaratacaktır. Burada ve
rilecek kararla, arkadaşlarımız burada aklansa bile, kamu vicdanında, halkın gözü önünde aklan
mayacaktır; her zaman karşınıza çıkacaktır. 

Bunun için, ben, özellikle, Komisyon raporunun okunup incelenmesi taraftarıyım, hepinize 
bilgi verme düşüncesindeyim. Yoksa, bu, olduğu gibi, kamuoyunun vicdanında hep rahatsızlık ya
ratacak, hep üzüntü verecektir. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Rapordaki iddiaların tümünü söyle. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Rapordaki iddiaların tümü yukarıda... Oldubittiye getirdi

ler; bütün hepsini hazırlamış bırakmıştık. 
BAŞKAN - Efendim, benim yapacağım hiçbir şey yok, gündem yürüyor. Buyurun... 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Şimdi, sayın milletvekilleri... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Karar ver, karar!.. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Kararsızım tabiî, üzülüyorum, vicdan azabı çekiyorum. 

Niye, biliyor musunuz; burada o kadar büyük haksızlıklar var ki. El kaldıracaksın da... Biraz önce 
sizin için oy kullandık, sizin doğrultunuzda. Vicdan azabı çekmedim, dedim ki, haklı olarak isti-

t ' yor, kullanalım; ama, burada, bu şaibeyle, bu akşam geçerse, vicdan azabı çekeceğiz, inanın, top
luma çıkacak yüzümüz olmayacak. Sayın Başkanım, samimî olarak söylüyorum; çok ciddî iddialar 
var; siz de dikkat ederseniz, gerçekten büyük iddialar var. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Millet bilmiyor mu ki, biliyor!.. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Bakın, bu iddiaların içerisinde; Sayın Bakan, bir valiye ta

limat veriyor; diyor ki "siz, şu, şu ihaleyi şuna verin" Bu iddialar var, bakın, bunların notlan var, 
elyazıları var. Aldığı fonu kendi hiç arsası olmayan, ihalesi olmayan, parası olmayan bir şirkete 
ihale ediyor. Binanın ve toprakların yerleriyle belli ölçülerde alınan malzemeyle ilgili paranın kal
masıyla ilgili büyük iddialar var. Çok ciddî boyutlarda iddialar var burada. Yani, Yalova'da yapı
lanlar, Kurtköy'de yapılanlar, Bursa'da yapılanlarla ilgili, arsalarla ilgili, göçmen konutlarıyla ilgi
li büyük iddialar var. Bunların tam olarak ortaya çıkması için, net bir bilgi sahibi olmamız için, si
ze bilgi sunmamız lazım. Siz de, bu konuda bilgi içerisinde karar vermeniz lazım; çünkü, daha dü-
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şünmeden, oldubitti olmadan... Arkadaşlarım, Sayın Başkan buraya gelecek, söyleyecek. Oldubit
tiye geldi ve bu akşam siz karar veremeyeceksiniz ve üzüleceksiniz. Yani, tamam, arkadaşınız ola
bilir "el kaldıralım, aklayalım" diyebilirsiniz; ama, yanlış olacak, çok yanlış olacak, Bazı şeyleri 
örtbas etmiş olacağız; yani, o bakımdan, örtbas etmiş olacağız ve bunu gizlediğiniz için üzülecek
siniz.. . • ' • ' ' ' ' • ,• ' 

Benim de sizden ricam: Bu olay anlaşılsın, arkadaşlarım suçsuzsa çıksın ortaya; siz de bilin, 
bütün komuoyu da bilsin, bütün Türkiye halkrda bilsin; yoksa, yetim hakkını koruyamamaktan 
eziklik duyacağım. Ben, onun için kararsızım. Bazı şeyleri söylemekte de, acaba yanlış mı söyle
rim diye tereddüt ettiğim için kararsızım. Yoksa, samimiyetimle söylüyorum ki, ne öbür arkadaşı
mı ne de öbür arkadaşımı... Hakikatte, ben arkadaşlarımla ikili görüştüğüm zamanlar kendilerine 
söylemişimdir: Bütün bu Bakanlar Kurulunun yetkisiyle siz bunu yapmışsınızdır; o dönemin Ba
kanlar Kurulunun bütün üyelerinin de suçlu olması gerekir; niye ikinizi ayırdık, diye, bazı zaman
lar söylemişimdir, açıklamada da bulunmuşumdur; ama, çok ciddî iddialar var. Bu iddiaların açığa 
çıkabilmesi için, hepinizin bilgi sahibi olması lazım. Bilgi sahibi olmadan, siz bunu aklayamazsı
nız, kurtaramazsınız. Samimî olarak söylüyorum; kurtaramazsınız. Sonra çok üzülürsünüz. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)-Tahkik etmediniz mi? 

MEHMET SEVÎGEN (Devamla) - Biz tahkik ettik hepsini; ama, aradan birbuçuk yıl geçmiş. 
Birbuçuk yıl geçtiği için, oldubittiye geldi bu akşam. Bütün donelerimiz, bilgilerimiz hepimizin 
dosyalarında. Bütün arkadaşlarımla beraber çalıştık, Anavatan Partisinden de arkadaşlarım vardı bu 
Komisyonda, diğer siyasî partilerden de arkadaşlarım vardı. Eğer, siz, bu incelemeyi, burada, bu 
gece oldubittiye getirirseniz, kamuoyu önünde -bana göre- aklanmış olmayacaksınız. Parmak kal
dırmakla insanlar aklanmıyor. Mahkemede bile beraat ettikleri zaman, insanların aklanmadığını ço
ğumuz gördük. Siz de yaşadınız; acısını da yaşadınız, tatlısını da yaşadınız. Gelin, beni dinlerseniz 
-bir arkadaşınız olarak ben derim ki- bunu erteleyelim, yarın, ciddî boyutlarda, elimizdeki bilgile
ri, doneleri getirelim, size sunalım. Gerekirse okuyalım, bazı bölümlerin özetini çıkaralım, fazla za
manınızı almayalım, okuyalım ve eğer arkadaşlarım aklanacaklarsa aklansınlar; başımızın tacı; 
ama, eğer, biraz da kusurları varsa, yapanın yanına kâr kalmasın. Rica ediyorum; sizden sonraki 
nesle de bunu öğretmeyelim, bırakmayalım. Devletin malını birilerine peşkeş çeken, devletin ma
lına göz diken insanların yanına kâr kalmasın; kim olursa olsun, bu ben de olsam, babam da olsa, 
bunun cezasını biz verelim. İnanın biz verelim. Yoksa, toplumun karşısına çıkamayız. 

Sayın milletvekilleri, benim sizden ricam, sizlerden de ricam -bütün kamuoyunun gözü de bu
rada, kulağı da burada- bu akşam, eğer, bu, oylamayla geçerse, oldubittiyle geçecek. Çok büyük id
dialar var, çok büyük şaibeler var. Ben, bunu sizden rica ediyorum; kamuoyu adına rica ediyorum, 
millet adına rica ediyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN -'Efendini?..,,.. •.'.'•/ 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak rica 
ediyorum; bir rapor üzerinde görüşülüyor; okunmaması kabul edilen bu rapor neyse, merak ediyo
rum. Biraz sonra, bu sözü edilen raporla ilgili oy vereceğim, ne olup olmadığını bilmiyorum. Lüt
fen, bir rapor tane gönderir misiniz. Grubumuz adına bir rapor gönderir misiniz. 
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Başkan, lütfen, bir tane rapor gönderin. Olmuyor ki ama! Neyi tartışacağız Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum; kaç kere ifade ettim, 
Başkanın elinde ne vardır! Yürüyen bir görüşmeyi kesip kalkabilir miyim ben! Buyurun; gruplar 
olarak anlaşın, keseyim. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, Mecliste yasalar görüşülürken, her mil
letvekiline birer tane rapor dağıtılır. Bir tane raporu, nereden bulursanız, gönderir misiniz... Yap
mayın; Meclise gölge düşürmeyin! Bunu, milletvekillerini adına istiyorum. 

(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET CEBİ (Samsun) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Efendim, söz vereceğim ... Bir dakika... 

Sayın milletvekilleri, bakınız, elinizdeki gündemin üçüncü sayfasını açınız; görüştüğümüz ra
por, bu sayfada, 12nci sırayı almıştır ve bunun da en alt satırına bakınız, dağıtma tarihi 10.1.1994... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yani, birbuçuk yıl önce verilmiş... 
BAŞKAN - Efendim, verilmiş; ama, bu gündem, her gün buraya geliyor. Gruplar veyahut ko

nuşacak üyeler, bu dağıtılan raporlar ellerine geçtikten sonra gündemi takip edecek, "ben, o gün ko
nuşacağım" diyecek... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bu rapor yok... Meclis geleneğinde, hangi sırada olur
sa olsun, hangi kanun görüşülürse, birer tane rapor dağıtılır; ama, burada yok... 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı; buyurun efendim. 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Samsun) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; zaman zaman, kürsümüzden, bu 
araştırmalarla ilgili olarak birçok konuşmalara tanık.olmamız mümkündür; bu akşamki daha ilginç
tir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bize biraz ayrıntılı bilgi verirseniz memnun oluruz 
efendim. Raporu, baştan sona inceleme fırsatı buluruz... 

(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET CEBİ (Devamla) - Vereceğiz efendim. 

Bu Soruşturma Komisyonu, görevini tamamlamış; yapmış olduğu görüşmelerin sonucunu, 
Başkanlığa, rapor halinde vermiştir. Bu rapor da, bütün milletvekillerine dağıtılmıştır; ancak, bu
nun üzerinden hayli zaman geçmesi nedeniyle, hafızalardan birçoğu silinmiştir; hafızaları yenile
dikçe, birçoğu ortaya çıkacaktır. O yapılmış soruşturmanın sonucunda, o günün değerli bakanları
nın almış olduğu YPK kararıyla, iki bakan arkadaşımıza, bu göçmen konutlarını yaptırma görevi
ni vermişlerdir. 

Bunlar, Komisyonumuzda enine boyuna bir hayli tartışılmış ve araştırmalar yapılmıştır. Bu 
tartışmaların sonucunda, her partiden üyesi bulunan komisyonumuz şu karara varmıştır. Bu kara
rı alan bakanlar ile görevini sürdürenler iki kısma ayrılmıştır; yani, icraat yapanlar, kararı onlara 
tevdi edenler. O günün Başbakanı Sayın Akbulut, diğer arkadaşlarıyla birlikte, göçmenlere çok sü
ratli konut yapabilmek için bu kararı almışlardır. 

Bu, Komisyonumuzda tartışma haline gelmiştir. Denilmiştir ki, Sayın Başbakan da, diğer ar
kadaşları da, bu suç sayılan konuya iştirak etmiş olmalıdır. Bu hususta komisyonumuzda fikir ay
rılığı doğmuştur. Bendeniz şunu söylemişimdir: Sayın Başbakan, icra organı olmakla beraber, bu 
işi fiilen yürüten değildir; kararını almıştır, ilgili bakanlara, bu görevi yapmaları için kararı tebliğ 
etmiştir. Şimdi, iş, icraya dönmüştür. İcraya dönen bu işin arkasından, ANAR Hükümeti, İktidarı 
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kaybettikten sonra -onlar belki kendileri araştırmasını yapacaklardı- araştırmayı, bizim arkadaşlar, 
takrir vermek suretiyle gündeme getirmişlerdir. 

Biz de bunu, vicdanî kanaatlerimiz bir yana, çok ciddî bir şekilde, insanlık için, Allah rızası 
için yaptık; doğru olanı yaptığımıza inanıyorum. Kimseyi suçlamak istemiyoruz, ben de istemem. 
Yüce Mecliste bu kadar görev yapan insanların^ elbette ki, sevapları da günahları da vardır. Ben, 
Büyük Millet Meclisimizin şu Yüce Kürsüsünde şu kadarını söyleyeyim; her kim ki, milletvekilli
ğinde veya başka işlerde, bilerek, hile huda yapıyorsa, rüşvete, irtikâba bulaşmışsa, Cenab-ı Allah, 
onun ağzından burnundan fitil fitil getirsin; bu, bir cezadır, (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Allah kimsenin ağzından burnundan fitil fitil getirmez; mahke
meye sevk edin. 

(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET CEBİ (Devamla) -Bu , bir cezadır. Müsaade buyur... Sen de alıştın laf atmaya; biz de atarız 
yarın. 

Şimdi, bunu niçin söylüyorum: Biz, buradaki, gerek araştırmalarımızda gerekse arkadaşlarımı
zın ortaya koyduğu iddialardan, iki eski bakan arkadaşı sorumlu görmüşüz; görevlerini iyiye kul
lanmadılar demişiz, raporumuzu da böyle tanzim etmişiz. Şimdi, raporun detayına, şunu yaptı ve
ya bunu yaptı, diye bir varsayımla girmek istemiyorum. Bütün arkadaşlarımıza dağıtılan rapor be
nim elimde; sizlerin de elinde olması lazım; bu gizli değil. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Birbuçuk yıl önce dağıtılmış... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Ocak 1994'te dağılmış... 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - O başka, onun üzerinde durmuyorum. Yani, şu raporu dahi, 5 dakikada, 
10 dakikada, yarım saatte okumak mümkün değildir. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Okuyalım, ne var yani... 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Bir dakika kardeşim ya... Ben senin partindenim, kime laf atıyorsun... 
Otur!.. , 

AHMET SAYIN (Burdur) - Milletvekili canım, ne var... ; 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu raporun okunup gündeme bağlanması, gerek ka
muoyu önünde gerekse biz kendi aramızda... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)..- Aynı partiden olunca, suç ortadan kalkıyor mu Sayın Cebi? 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS'SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Kaldırmıyoruz dikkat edersen... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öyleyse, niye azarlıyorsun milletvekilini! 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Seni de azarlayayım istersen!.. Ne demek istiyorsun yani!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne demek!., Milletvekilini azarlayamazsın!.. Rica ederim... 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla)-Dinle o zaman!.. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, lütfen... 

(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET CEBİ (Devamla) - Saygılı olun kürsüye... Burada ciddî bir şeyi anlatıyoruz kardeşim... 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Rica ederim... Biz de ciddî bir mevzu konuşuyoruz... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Tamam, tamam; sen devam et... 

(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANİ MEHMET 
CEBİ (Devamla) - Şimdi, ben, Komisyon Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum: Bu arkadaşla
rımızın sorumluluğunu, suçluluğunu, Komisyonumuz, raporunda belirtmiştir. Şimdi, bu rapora gö
re, Yüce Meclis bir karar verecektir. Yüce Meclisin vereceği bu karara gölge düşmemesi için -az 
önce, arkadaşların iddiaları vardı- rapor okunsun veya Meclis, bunu, yarınki gündemine ertelesin; 
herkes, bu gece bu raporu okusun, yarın burada görüşülsün. (DYP ve CHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bu hususta kanaatleri ne olursa olsun, kimin olursa olsun... Bunu topluma yansı
tırken, böyle bir olayın, bir saat içerisinde müzakere edilerek oylanmasının, Yüce Meclise gölge 
düşüreceği kanatindeyim. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) Bu bakımdan, ben, vicdanen, hiç 
kimseyi, direkt veya endirekt olarak suçlamadım, suçlamam da; çünkü, bu Komisyon, bir seneye 
yakın bir, zaman çalışmış, haklarında soruşturma açılması istenilen bu arkadaşların da bilgilerine 
başvurulmuş ve onların da iddiaları, bu rapora aynen yansımıştır. Onun için, ben diyorum ki, bu 
akşam, herkes, bu raporları alsın, yarın bunu yeniden görüşelim. Raporların buradaokunup okun
maması, yine, Yüce Meclisin kararına bağlıdır. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Doğru. "' ' " 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Raporlar Yüce Meclisin üyelerine dağıtılsın ve Yüce Meclis, Genel Ku
rulun yarın 10.30'da -Genel Kurul, yarın 15.00'te toplanacak- toplanmasına karar versin; bu konu, 
saat 10.30'dan 15.00'e kadar, 17.00'ye kadar tartışılsın. Sonuçta, ben, Komisyon Başkanı olarak, at
tığım imzayı yalamam. Komisyon bir karar almıştır; ben de, şu anda, bu kararı, tam olarak topar
layıp söyleyemem; çünkü, bu kararın içinde Sayın eski Başbakan da suçlu gözüküyor, diğer arka
daşları da suçlu gözüküyor. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Savcılık görevi yapıyorsun. 
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) - Suçlama hakkın yok; sen hüküm veremezsin. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Savcı... Savcı,. 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET ÇEBÎ (Devamla) - Ben de onu söylüyorum; biz, burada, mahkeme değiliz. 
Bunu iddia edenler, bizi, Yüce Meclisin kararıyla, bunu araştırmaya memur etmiştir; biz de bu 

memuriyetimizin sonucunu herkese bildirmişiz. Şimdi, bunun tartışmasının Yüce Meclisin önünde 
yapılmasının, kime ne zararı var? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bravo Başkan. 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Yapılsın; bundan kim gocunuyor, niye gocunuyor? (CHP sıralarından al
kışlar) O zaman, bu, şimdi alelacele geldi; çünkü, gündem doldu, bu da eskidi; bunu, biz zorladık, 
bizim hazırladığımız rapor niçin gündeme gelmiyor diye biz zorladık; ama, bu saatte geleceğinden 
haberimiz yoktu, açığı bu... (CHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo!.. 
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET CEBİ (Devamla) - Geldiyse, o zaman, benim Yüce Meclisten hassas talebim; bunu, yarın ya
hut öbür gün. Yüce Meclis ne gün karar verecekse, özel bir gündemle getirip görüşürüz. 

Şimdi, bunu, burada tartışmazsak, bu raporu istismar eden bazı arkadaşlarımız caddelerde der
lerse ki, bakınız, bunlar suç, değil -vardır ve yoktur ama- ve buradaki iddiaları, topluma ters, bura-
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da tartışılmadan yansıtmaya başlarlarsa, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin düşmanı da 
çok; bunu, hepiniz biliyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Bravo Başkan... 

(9/16) ESAS NUMARALI MECLÎS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET CEBİ (Devamla) - Basın çatır çatır yazıyor; yani, bunları daha açık konuşmakta, yüreklilik
le Meclisi yüceltmekte fayda görüyorum. < 

Bu bakımdan, ben, Komisyon Başkanı olarak, bunun özel bir gündemle görüşülmesini talep 
ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP Ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Cebi. * 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım... 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) -Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Akbulut, ne söyleyeceğinizi biliyorum; lütfen, oturur musunuz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Efendim, raporda Sayın Başkanımızın sehven yanlış söylediği bir 

ifade var, müsaade ederseniz bunu düzelteyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın eski Başbakan için bir şey düzeltecekseniz; lüzumu yok; okuya

cağım şimdi... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, evet, siz okuyacaksınız, müsaade ederseniz, ben, 
bir cümleyle ifade edeyim. Komisyonda yapmış olduğumuz toplantıda, Komisyonun kararıyla, 
Başkanımızın başkanlık yaptığı Komisyonumuzun kararıyla, Sayın Başbakanımız -o dönemin Baş
bakanı- ve diğer bakanlar hakkındabu konuda şöyle bir ifade var: "Sorumlu olmadıklarına dair oy
birliğiyle karar alındı." 

BAŞKAN - Efendim, benim yapacağımı siz yaptınız; teşekkür ederim, buyurun. 

Sayın Âkbulut, sizin adınız birinci bölümde geçiyor; zaten o noktaya geldiğimiz zaman, yani 
oya sunarken, ben o birinci bölümü okuyacağım. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) - Müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon konuştu, şimdi ilgili eski bakanlardan söz talebinde bulunan 
arkadaşlara söz yereceğim. Siz söz talebinde mi bulunuyorsunuz? 

YILDIRIM ÂKBULUT (Erzincan) - EVet, ya buradan ya da kürsüden ifade etmek istiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - İtham edilmiş efendim, sataşma var, cevap versin. 

BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Komisyon Başkanının talebi ne olacak? 

BAŞKAN - Sayın Kamer Genç, siz burada otursanız ne yapardınız. Bunu grup başkanları hal
ledecekler. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu görüşme esna
sında söz almayı hiç düşünmedim; ama, Komisyon Başkanı, burada yapmış olduğu konuşmada, be
nim de suçlu olduğumu ifade ettiler... 

BAŞKAN - Sonra düzeltti efendim. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Müsaade eder misiniz. 

Değerli milletvekilleri, ben, esasında, bir soruşturma komisyonunun, hakkımda, suçlu olup ol
madığım şeklinde bir karara varmış olmasını dahi içime sindiremem. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Demek istediğim şudur; ben, hiçbir yere sığınmıyorum. Hakkımızda, daha evvel de, soruştu-

rulmamız için, bu Yüce Meclis karar verdi; ama, bu kararların siyasî olduğunu, hakikate dayanma
dığını, hepimiz ve Türk kamuoyu, birlikte takip ettik. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Nasıl oldu! 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Komisyon, bizim, karayolları ve otoyolu yapımında uy
gulamış olduğumuz usulün kanunlara aykırı olduğunu ve görevimizi ihmal sonucu doğurduğunu 
ifade etti. Bu Yüce Meclis bunu kabul etti; bizi, Soruşturma Komisyonuna havale etti. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz hariç... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Hayır, Soruşturma Komisyonuna havale etti. Bendeniz, 

orada ifade dahi vermedim ve bunu, daha evvelce de açıkladım. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Tenezzül etmediniz... (ANAP sıralarından "konuşma, dinle" ses

leri) 
Konuşuyorum ne olacak.. (ANAP sıralarından gürültüler) "Tenezzül etmedi" dedim. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Devrin Başbakanı -şimdi Sayın Cumhurbaşkanı- ve o 

zamanın Bayındırlık Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı, bu Meclis kürsüsünden, aynı uygulamayı -bi
zim yapmış olduğumuz aynı uygulamayı-yaptıklarını ifade ettiler. 

Grubumuz, aynı şekilde, bir önerge vererek, onların da, Soruşturma Komisyonuna havale edil
mesini istedi. Bu Meclis, bu Yüce Meclis, bizi Soruşturma Komisyonuna havale etmiş olmasına 
rağmen, ayni eylemi yapan, aynı fiili işleyen bir Bayındırlık Bakanı ve Başbakanı "bizim Bakanı-
mızdır, bizim Başbakanımızdır" diye, Soruşturma Komisyonuna havale etmedi. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Ne alakası, ne ilgisi var... (ANAP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, ne oluyor yâni... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Ne alakası var!.. 
BAŞKAN - Sayın Sayın, lütfen efendim... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Ayrı bir olay... Ne ilgisi var? 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Hiç ayrı değil beyler... Beyler dikkat edin... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Soruşturma Komisyonu size ne yaptı?!. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Efendim, ben, Soruşturma Komisyonuna siyasî olarak 

havale edildiğimi söylemek istiyorum. O Soruşturma Komisyonu ve Yüce Meclis, eğer, benim suç
lu olduğumu ima ediyor ve buna inanıyorsa, mahkemede ifade vermeye hazırım. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Biz de onu söylüyoruz efendim. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Geçmişte ve halen, her tutum ve icraatımla, hesap ver

meye hazırım; yalnız, insanları şaibe altında tutmak yakışmaz, insanları zan altında tutmak yakış
maz, siyasi amaçlar için bu yollara tevessül edilmez; vurgulamak istediğim şey odur. Yoksa, hiç 
kimsenin arkasına sığınmıyorum, ne oldubittiye ne Komisyonun bugünkü raporuna sığınmıyorum 
arkadaşlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Zaten, sana bir şey diyen yok ki... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Bu kürsüden, suçlu olduğumuz ifade edildikten sonra 

"sana bir şey yoktur, sana bir şey diyen yoktur" demenin bir anlamı yok. 
Soruşturma Komisyonuna gitmiş olmamız bile, bizim için onur kırıcıdır. Siz, bunu hissede-

mezsiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, şerefimizle, namusumuzla, yetim hak
kı yedirmeden hizmet ettik bu millete... . • v 
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BAHATTlN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sen... Sen... 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - . . . ama, geldik, burada suçlandık. Bu bize yakışır değil
di, reva görülecek iş değildi arkadaşlar... Değildi... 

• AHMET SAYIN (Burdur)-Hepiniz köşeyi döndünüz!.. İnsaf... 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Burada haksızlık yaptınız. Biz, bunu içimize sindireme
yiz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Sizin şahsınıza değil... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Ha ben Soruşturma Komisyonuna gitmişim ha burada, 

hakkımda müspet karar verilmiş; bu, benim için fark etmiyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, ötekiler... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - O zan, bizi yıkıyor. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Efendim, şahsınızı ayırın... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - Ben suçlanıyorum efendim... 

O zan bizi yıkıyor, biz onu yüreğimizde hissediyoruz. Bazıları, bunu hissetmemiş olabilir; 
ama, şahsım için konuşuyorum ve arkadaşlarım için de konuşuyorum, yüreğimizde hissediyoruz. 
İnsanları suçlamak kolay değil, iftira atmak kolay değil, Allah'tan korkmak lazım. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinize saygılar sünuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, 
Sayın Akbulut, size, Komisyon Başkanının konuşması anında adınız geçtiği için söz verdim; 

çünkü, burada, söz vereceğim sayın bakanlar, 2 ve 4 numarada adı geçen bakanlar; suçlu görülen 
bakanlar. 

Şimdi, 2 ve 4 numarada adı geçen bakanlardan söz talebi var mı? 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sayjn Başkan, Komisyon Başkanının bir talebi vardı, o 

ne oldu? (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, sanki, Meclise yeni oturuyormuşuz gibi, beni siygaya çekiyorsun... Sen 

burada olsan ne yaparsın; tatil eder, haydi evlerinize mi dersin? . 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-Çekmek istiyor efendim. 

MEHMET ÇEVİK (Ankara)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Çevik, siz söz istiyorsunuz. 
Buyurun. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım... / 
BAŞKAN-Efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, bir hususu... 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Çevik... 
URAL K0KLÜ (Uşak) - Komisyon Başkanının talebini dikkate alalım Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, grup başkanvekilleriniz bir araya gelsin, alsın dedim ben. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan... Saym Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, dinliyorum ben sizi... 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, Sayın Akbulut'ün açıklamaları üzerine, so

ruşturmaya mesnet önergede ilk imza sahibi olmam sebebiyle, birkaç hususu açıklamak ihtiyacını 
hissediyorum. 

Hiç kimse kimseye iftira atıyor değil. Hiçbirimiz bir başkasını incitmek, darıltmak, suçlamak 
niyetiyle hareket etmedik. Sadece ve sadece, Anayasamıza göre, bu Meclisin iki önemli görevin
den biri olan denetim görevini -ki, o denetim yollarından biri olan soruşturma görevini- bu Meclis 
yerine getirmiştir. Aksi takdirde, eğer Sayın Akbulut'ün mantığıyla olaya yaklaşacak olursak, o tak
dirde, bu Meclis denetim görevini yapmamalı... 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - TÜRKSAT ne oldu?.. Otoyollar ne oldu?.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bu Meclis mahkeme değil, bu Meclisin üyeleri yargıç da de

ğil. Biz de yargıç değiliz, savcı da değiliz; ancak, millet adına görev yapan vekiller olarak, ortada 
duran birtakım iddiaları, isnatları, ithamları soruşturmak görevimiz var. O denetim yollarından bi
ri olan soruşturma görevini, biz, mevki-i muameleye koyduk ve ben, o önergenin ilk imza sahibi 
olarak, önergeyi Yüce Meclisin huzuruna getirme noktasında görev ifa ediyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Bir saniye... Bir şey demiyorum... Sadece... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bırakın konuşsun... Tarih huzurunda ko
nuşsun.,. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hiç kimseyi suçlamıyoruz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bırakın konuşsun... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sadece... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - İstersen suçla... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hayır, hiç kimseyi suçlamıyoruz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Efendim, Sayın Başkan; ne diye konuşu

yor bu arkadaş?.. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak itham altında kaldım diye efendim. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Hangi önergeden bahsediyor, neden bah

sediyor... İçtüzüğün hangi maddesine göre konuşuyor?!. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, iftira... 
BAŞKAN - Bitirelim efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, konuşmasını istiyorum, ta

rih önünde konuşmasını istiyorum, buyursun konuşsun, kürsüye çıksın konuşsun. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN -Bitirelim efendim... Lütfen... Lütfen... Lütfen oturalım, aksi takdirde birleşime ara 
vereceğim.(Gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Şu tablo, ibret verici bir tablo, çok ibret ve
rici bir tablo.(Gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 22.08 

- 4 8 5 -



T.B.M.M. B:143 19 .7 .1995 0 : 7 
YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.16 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. ' • • ' ' . , . ' ® - — — :.• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 143 üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları Ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Devam) 

. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerimizi alalım. 
Sayın milletvekilleri, bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Başladığım konuyu sonuna kadar 

götüreceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ara verme sebebim; Sayın eski Başbakanın ra
hatsızlık geçirmesi ve Divan Üyesi arkadaşımın teklifidir. Ara vermem bir engelleme değildir; 
ama, Sayın Sevimli bunu niye böyle anladı, niçin böyle anladı, bilmiyorum... 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Ben de öyle anladım. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, bir şey yok, siz devam edin lütfen. 
BAŞKAN - Şimdi, 2 ve 4 numarada adı geçen sayın bakanlara söz Vereceğim dedim. 
4 numarada adı geçen Sayın Mehmet Çevik'i, söz vermek üzere, davet etmiştim... 
Buyurun Sayın Çevik. 
MEHMET ÇEVİK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli milletvekili arka

daşlarım dinlerlerse, burada, konuyu dört aydır inceleyen Komisyondaki değerli arkadaşlarımın ha
tırlayamadığı ve benim çok iyi bildiğim Komisyon raporunu ve kararlarını teknik olarak ve çok kı
sa olarak açıklamak istiyorum. Arkadaşlarım dinlerlerse, bu konuda bilgi sahibi olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 senesinde Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarıldı. Yüksek Plan
lama Kurulu kararı doğrultusunda, 1989 senesinde Bulgaristan'dan gelen göçmenlere, konut yaptı
rılmak istendi. Avrupa Konseyi İskân Fonundan sağlanan 250 milyon dolar krediyi harcayabilmek 
için, o günün Bakanlar Kurulu bir karar çıkardı -YPK kararı- bu para, ancak, bu karar doğrultusun
da harcanabildi. , 

Değerli arkadaşlarım, bunun harcanma şekli de şöyle: Avrupa Konseyi İskân Fonundan gelen 
kredi, ferdî bir kredidir; Bulgaristan gelen göçmenler için gönderilmiş bir kredidir. Bu krediyi har
cayabilmek için, YPK kararı çıkarmak gerekirdi; aksi takdirde, Özel İskân Fonuna veya genel büt-
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çeye koymak gerekiyordu. Değerli arkadaşlarım, özel kredi olduğu için, Özel İskân Fonürta ve ge
nel bütçeye koyma imkânı olmadığı için, YPK kararı çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca özetlemek istiyorum. Harcama, YPK kararı doğrultusunda yapıl
mıştır; benim dönemimde yapılmıştır, benim dönemimden önce yapılmıştır; bugün, hâlâ, bu uygu
lama devam etmektedir. Yani, 90/T-103 sayılı YPK kararı hâlâ yürürlüktedir. Benden sonraki 4 sa
yın bakan da, aynı uygulamayı yapmıştır. İ992 senesinde, yine, 127 milyon dolar kredi almışlar
dır. Bu krediyi de, 90/T-103 sayılı YPK kararı doğrultusunda harcayabilmişlerdir; başka türlü har
cama imkânları olmamıştır. 

Şimdi* göçmen konutlanyla ilgili, sayın Komisyonun aldığı kararı açıklamak istiyorum; sayın 
Komisyon üyeleri bunu unutmuşlardır. Değerli arkadaşlarım, bizimle ilgili, hiçbir devlet zararı 
yoktur; Komisyon, bu kararı almıştır; ancak, Özel iskân Fonuna, genel bütçeye aktanlmamıştır 
"aktarılması gerekiyordu" diye bir iddia vardır. Halbuki, benden sonraki sayın bakanlarda, bunu 
aktaramamışlardır. Aktarmak da mümkün değildi; çünkü, gelen kredi, hibe anlamında kredi değil
di, faizli krediydi; onun için, geriye dönüşü vardı. Geriye dönüşü olan bir krediyi, Özel İskân Fo
nuna koymak mümkün değildir, genel bütçeye de koymak mümkün değildir. O nedenle, Yüksek 
Planlama Kurulu kararı doğrultusunda harcanmıştır. Bugünkü sayın bakanlar da, hiçbir değişiklik 
yapmadan harcamaktadırlar, aynı usule uymaktadırlar. Başka türlü harcamak ve başka türlü bunu 
kullanmak mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Bizimle ilgili raporu okuma fırsatınız olmadı; ancak, değerli arkadaşlarım, 1991 yılından be
ri, bu iddia süregelmektedir. 1991 yılından beri, bu iddiayı ileri süren arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulunan bu milletvekillerinin insan olduğunu hatırlamadılar mı; biz insan değil 
miyiz; dört senedir bizi şaibe altında tutmaya kimin hakkı vardır? 

Eğer, bizi Yüce Mahkemeye gönderecekseniz, gönderin; eğer, bizi oylayacaksanız, oylamayın 
demiyoruz, bize kırmızı oy vermeyin demiyoruz; ama, getirin, burada, bunu oylayın. Bizim, alnı
mız açıktır; her yere gideriz. Bunu, samimiyetle söylüyorum; ama, değerli milletvekili arkadaşla
rım, bunu, maalesef, dört senedir incelememişlerdir. Burada, insan haklarından sorumlu Sayın Ba
kan el kaldırıyor "bu görüşülmesin" diyor. İnsan haklarından sorumlu Sayın Bakana soruyorum; 
dört aydır inceleyerek hiçbir devlet zararı olmadığına karar veren Sayın Komisyona, bunlann bir 
suçları var mıdır, devlet zararı var mıdır; devleti zarara mı uğratmışlardır, kâra mı geçirmişlerdir 
diye sormuş mudur. Bunu bilmeden, bizim, insan olduğumuzu hatırlamadan, siyaset yapan genç bir 
milletvekili olarak, bölgemde, Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde beni dört senedir şa
ibe altında tutmaya kimin hakkı yardır? (ANAP sıralarından alkışlar) Bir an evvel, getirilsin, bura
da görüşülsün, bugün görüşülsün, yarın görüşülsün; ama, bu görüşülsün. Bu, insan haklarına da ay
kırı, demokrasiye de aykırı, hukuka da aykırı. İnsan haklarından bahsedenler, hukuktan bahseden
ler, yann getirsinler -ben de iddia ediyorum- benimle ilgili, arkadaşlarımla ilgili zerre kadar bir te
reddüt olursa, açıklayalım arkadaşlanma; ikna olsunlar. Okusunlar raporu, raporda bir şey yok de
ğerli arkadaşlarım... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Var diye bir şey demedik ki... 
MEHMET ÇEVİK (Devamla) - Ama, raporu okumadan, bilmeden, bu Yüce Meclisin zabıt

larında, bizi suçlu ilan etmeye kimsenin hakkı olduğunu zannetmiyorum. Ben, Yüce Meclisten, 
böyle ciddî bir kararda, önce, kendilerine iğneyi batırmalarını, sonra başkalarına çuvaldızı batırma
larını rica ediyorum. 

Kendi bölgenize gidin; kendi bölgenizde böyle bir şaibeyle, böyle bir suçlamayla, böyle siya
sî bir karalamayla siyaset yapabilir misiniz? Biz insan değil miyiz? Biz, siyaseti seviyoruz. Mem
lekete hizmeti, siyaseti seviyoruz. Gerçekten raporu inceleyin, konuları inceleyin; eğer suçumuz 
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varsa karar verin; ama, suçumuz olmadan, bizi suçlu göstermeye, burada bulunan değerli milletve
kili arkadaşlarımın, bu çatı altında bulunan arkadaşlarımızı, bu kadar haksız bir şekilde, itham et
meye herhalde hakları yoktur zannediyorum. * 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu konuda, her yere gitmeye hazırım. Bu konuda, değerli arkadaş
larıma, günlerdir "bunu gündeme getirin" diyoruz. Sebebi; isterseniz "evet" oyu verin, isterseniz 
"hayır" oyu verin; bü, sizin takdirinizdir. Ben diyorum ki, dört senedir incelemediğiniz bir konuyu, 
Sayın Komisyonun hatırlayamadığı bir konuyu -herkesin odasına, özellikle, bu rapor gönderilmiş
tir; ben, kitapçık bastırdım, odalarına gönderdim- böyle ciddî bir konuyu incelemeden, burada kal
kıp da, siyasî bir şekilde, bizi suçlamanın ne kadar haklı olduğunu Yüce Meclisin takdirine bırakı
yorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çevik. 
Sayın Konukman?.. 
REGEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) - Sayın Başkan, Sayın Çevik'in biraz önce 

söylediklerinin tümüne iştirak ediyorum; Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. ' > " ' . . ' 
Komisyon raporunun sonuç ve karar kısmını, yani, raporun 48 inci sayfasını açarsanız, 1 inci 

bölüm; eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, ismet Özarslan, Tarım 
ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında; 3 üncü bölüm ise, Devlet eski Bakanı Ce
mil Çiçek hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek herhangi bir sorumluluklarının bulunma
dığına dairdir. 2 nci bölümü, Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın; 4 üncü bölümü, 
Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre Yüce Diva
na şevkine dairdir. 

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, ismet Özarslan, Tarım ve 
Köy Hizmetleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'un sorumluluklarının bulunmadığına dair raporun 
1 inci bölümüyle; Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek'in sorumluluğunun bulunmadığına dair 3 üncü 
bölümün oylamasını işarî oyla yapacağım. 

Raporun bu bölümleri kabul edildiği takdirde, ilgililerin Yüce Divana şevklerine gerek olma
dığına dair karar verilmiş olacaktır. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman ile Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in, Türk 
Ceza,Kanununun 240 inci maddesine göre, Yüce Divana şevkine dair 2 ve 4 üncü bölümlerin oy
lamaları açık oylama şeklinde yapılacaktır. 

Şimdi, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, ismet Özarslan, 
Tarım ve Köy Hizmetleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yü
rür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'un sorumluluklarının bulunmadığına 
dair 1 inci bölümü oylarınıza sunuyorum... 

III.-YOKLAMA 
(CHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı.) 
MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Yoklama yapılmasını isteyenlerin isimlerini alalım efendim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Oylamaya geçmedim, sıkıntıya sokmayın efendim. Ben, bunda gayet... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Hayır efendim, geçtiniz. 
MEHMET KERIMOĞLU (Ankara) - Hayır efendim, oylamaya geçilmedi. 
BAŞKAN - "Kabul edenler" dedim mi; "etmeyenler" dedim mi; niye yoruyorsunuz.... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - "Oylamaya geçiyorum" dediniz. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, zabıtları getirtin; oylamaya geçip geçme
diğiniz zabıtlardan belli olur. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, 10 kişi var mı? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - 10 kişi yok... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, niye bekliyorsunuz; 10 kişi yok ki... 
BAŞKAN - Efendim, sayıyorum 2,4, 6, 8, 10... 10 kişi var ya!... Ya siz başka sayıyorsunuz, 

ya da ben başka sayıyorum... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, zaptî bir tereddüt hâsıl olmuştur. "Oylama

ya geçiyorum" ifadeniz var. Lütfen, onu zabıttan okumanızı ve ondan sonra, bu teklifin nazarı dik
kate alınmasını istirham ediyorum. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Daha cümlesini bitirmemişti... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Cümlenin yarısı olur mu?.. 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, gecenin bu saatinde niçin zorluk çıkarıyorsunuz. Ben, oylama

ya geçiyorum diyeceğim ki, öyle ayağa kalkacak bu arkadaşlar. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN - "Oylamaya geçiyorum" cümlesinden sonra, henüz "kabul edenler" kısmına geç

memiştim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan "oylamaya geçiyorum" deyince geçilmiyor 

mu; zabıttan tetkik etmeniz lazım. Siz "oylamaya geçiyorum" ifadesini kullandınız. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kullanmadı efendim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Cümlenin yarısında sonu belli olur mu; zaten lafın tama

mı... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sana göre öyle geldi; ama, kullanılmadı. 
BAŞKAN - Ayağa kalkarak yoklama isteminde bulunan sayın milletvekillerinin adlarını oku

yorum: Sayın Kerimoğlu, Sayın Köklü, Sayın Sevigen, Sayın Doğan, Sayın Alagöz, Sayın Gündüz, 
Sayın Tutu, Sayın Yılmaz, Sayın Gökalp, Sayın Matkap. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, neyi sayıyorsunuz? 
BAŞKAN - Ayağa kalkarak yoklama talebinde bulunanları sayıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeterli çoğunluk vardır. 

- 4 8 9 -



T.B.M.M. B:143 19 .7 .1995 0 : 7 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Kottut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köy iş
leri Eski Bakanı Lut/ullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon yerini aldı. 

Sayın milletvekilleri, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, İs
met Özarslan, Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'un sorumluluklarının bulun
madığına dair birinci bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Birinci bölüm 
kabul edilmiştir; yani, arkadaşların sorumlu bulunmadıkları kabul edilmiştir. 

Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek'in sorumluluğunun bulunmadığına dair raporun üçüncü bölü
münü, aynı şekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Komisyon Raporunun, Devlet eski Bakanları Recep Ercüment Konukman ile Mehmet 
Çeyik'in Yüce Divana şevklerine dair ikinci ve dördüncü bölümlerini, ayrı ayrı açık oylarınıza su
nacağım. j , 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilme
si için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul oyu, yani 226 kabul oyu gerekmektedir. Toplan
tı yetersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada kabul oyü 226'nın altında olduğu takdirde, Yüce Di
vana sevk, kabul edilmemiş olacaktır. Oylamaya katılım, toplantı yetersayısı olan 150'nin altında 
olduğu takdirde, oylama tekrarlanacaktır. 

Açık oylamanın ne şekilde yapılacağını Genel Kurulun oylarına sunacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret, çekinser şeklin

de yüksek sesle oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kupasına oy pusula
sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Açık oylama, kupalar sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bir hatırlatma yapmak istiyorum; birinci oy kupası, ilk dolaştırılacak oy 
kupası, Sayın Ercüment Konukman içindir, ondan sonra, Sayın Mehmet Çevik için oylama yapa
cağız. 

Oy kupaları dolaştırılsın. (*). 
(Oyların toplanmasına başlandı) ( 

(*) İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman için yapılan oylama 20.7.1995 tarihli 144 
üncü Birleşimde tekrarlanmıştır, 
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BAŞKAN - Sayın Konukman için oy verme işlemi devam ediyor. 
Şimdi dolaştırılacak kupa, Sayın Mehmet Çevik için yapılacak oylamaya aittir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın Konukman için oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Sayın Konukman için oy verme muamelesi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın Çevik için yapılan' oylamada, oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. ^ 
Kupa kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 

Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul oyu; yani, 
226 kabul oyu gerekmektedir. Toplantı, yetersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada kabul oyu 
226'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk, kabul edilmemiş olacaktır. 

(Oyların ayrımına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın Ercüment Konukman'la ilgili yapılan oylamaya 152 sayın üye iştirak etmiş, 

131 ret, 19 kabul, 2 çekinser oy kullanılmış olup böylece, Yüce Divana sevk kabul edilmemiştir. 
(Oyların ayrımına devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in Yüce Divana şevkine 
dair Komisyon kararının yapılan açık oylamasında, 130 sayın üye oy kullanmıştır; böylece, oyla
maya katılım toplantı yetersayısının altında olduğu için, oylama tekrar edilecektir; fakat, bilgi edin
meniz bakımından söyleyeyim; bu 130 oyun 12'i kabul, 115'i ret, 2'si çekinser, l'I de geçersizdir; 
oylama tekrar edilecektir., . . 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, biraz evvel yoklama yapıldı ve burada 150 milletve
kili vardı; siz yaptınız. Daha önce, buna benzer bir uygulama, Sayın Taşar'ın oylamasında da ol
muştu,^ oylama, katılım sayılıyor, o anda dışarı çıkanlar bir nevi çekinser sayılıyor, oy kullanmı
yor, irade beyanında bulunuyor. Bu şekilde uygulama var, tatbikatı var. Dolayısıyla, bu oylama, bi
ze göre bitmiştir. Sayın Taşar'ın oylamasında aynen böyle yapılmıştı, tatbikatı var efendim. 

Arka arkaya iki oylama yaptınız, birinciye katılıp/ikinciye katılmayan çekinser sayılıyor. 
BAŞKAN - Sayın Aşık, şu anda, Yüce Mecliste, 150 milletvekilinin olmadığı meydana çık

mıştır. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Hayır!.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, daha önce, aynı şekilde, Sayın Taşar'Ia ilgili oylama 

yapılmış ve bu şekilde karar alınmıştı; şimdi, arka arkaya iki oylama yaptınız, birinde, 152 millet
vekili var ve bu arada hiçbir işlem yapılmamış; o anda dışarı çıkan milletvekili, irade beyanında 
bulunmuş, lütfen, bakınız efendim. 

BAŞKAN - "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri" görüşmek 
için, 20 Temmuz 1995 Perşembe günü, saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi... (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bir saniye efendim; kapatmadan önce 

bir arzumuz var. 

Şimdi, burada yoklama yapıldı, toplantı yetersayısının olduğu görüldü, aynı anda iki oylama
ya geçildi, oylama yapıldı; toplantı yetersayısı vardır, kupalardan birinden de çıkmıştır, ikinci oy
lamada karar yetersayısı bulunamamıştır. Karar yetersayısı, bildiğiniz gibi, bu oylamada 226'dır. 
226 bulunmadığı için, bu dosyanın da aymişleme tabi tutulması zorunluluğu vardır. Daha önceki 
tatbikat da böyledir. 

BAŞKAN - Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, oylamaya katılım, top
lantı yetersayısı olan 150'nin altında olursa... Oylamaya katılım... O da kupadan çıkan oylar... ; 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, salonda mevcut olduğu halde oy vermediy-
se ne yapabiliriz!.. 

BAŞKAN - İşte; oylamaya katılmamış. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - O, müstenkif sayılır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu Meclis bizim, bu zabıtlar bizim; burada diyor ki "Oyla

maya katılım, toplantı yetersayısının altında olursa..." 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - "Çıkan oy sayısı" demiyor efendim; "Oylamaya katılım" di

yor. Aynı anda yapılmış iki oylamada.;. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ayrı ayrı iki oylama... 
BAŞKAN - Efendim, buna katılım kaç diyeceksiniz?.. 
Yarın, rahatlıkla... Çünkü, arkadaşımızı da şaibe altında bırakmayalım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Örneği yar, inceleyin. ı 
BAŞKAN - Hay hay. 
Yarın saat 15;00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.13 

_ — i — _ <3)-—_—;—. . • 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder 'in, basında yer alan "Borsa 'da Kirli Oyun " 

başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı ce
vabı (7/6794) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Saygılarımla. 

H. Orhan Ergüder . 
İstanbul 

"Borsa'da kirli oyun" başlığı ile Gazetelerde yer alan haberlerde İstanbul borsasında şok dü
şüş ile ilgili aracı kurumlarla, spekülatörlerin gizli ittifakından söz edilerek borsanın zarara uğratıl
masına sebep olunduğu dile getirilmektedir. 
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Sorular: 

1. Borsaya sekte vuran bu büyük aracı kurumlarla, spekülatörlerin kimler oldukları hakkında 
bilginiz var mıdır? 

2. Büyük paralar kazanan bu fırsatçılarla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır? 

3. Hemen hergün Borsada tezgahlanan bu oyunlara ve haksız kazançlara engel olunacak ted
birler alınacak mıdır? 

4. Ellerinde sağlam şirketlerin hisseleri bulunanların bu tutum ve davranışlarla kayıplarına se
bep olanlar hakkında yasal yolların izlenmesini düşünüyor musunuz?, 

T. C. 
Devlet Bakanlığı .-. 18.7.1995 

Sayı :B.02.0.011(035)329 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 31.5.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/6794-14196/51355 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş

tur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığınca sürdürülen 

gözetim faaliyetinde, Borsa'da fıyatlann hazine bonosu ve devlet tahvili faiz oranlarında Şubat 
ayından itibaren yaşanan önemli düşüşlere bağlı olarak hızlı yükselmiş olması ve akabinde Özel
leştirme İdaresi Başkanlığının 6 ayda bir mutad şeklinde mevzuat gereği yaptığı bazı şirketlerdeki 
kamu hisse senetlerinin halka arzedilebileceği- yolundaki açıklaması üzerine yaşandığı düşünülen 
Mayıs-1995'deki düşüşün, piyasanın genel hareketinden kaynaklandığı sonucuna varılmış, bu dü
şüşte aracı kuruluşların hisse senedi fiyatlarına kasıtlı müdahalelerinin olduğu yolunda somut veri
ler elde edilememiştir. 

2. Yukarıda açıklandığı üzerek Mayıs -1995 döneminde yaşanan düşüş sırasında gerçekleştiri
len işlemler İMKB Başkanlığının bilgisayar destekli gözetim faaliyeti çerçevesinde ayrıntılı ince
leme ve değerlendirmelere tabi tutulmuş, herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. 

3. Yüksek miktarda alış veya satışlarla veya yalan haber yaymak suretiyle hisse senedi fiyat
larını yükseltip portföylerini boşaltmayı veya düşük fiyatlardan portföy oluşturmayı amaçlayan ve 
bunun için işbirliğine giden aracı kuruluşların, küçük yatırımcıyı istismar eden, piyasaya güveni ze
deleyen ve istikrarı bozan bu türden fiillerine zaman zaman rastlanmaktadır. 

Borsada oluşan fiyatlara amaçlı ve kasıtlı müdahalelerle piyasanın dürüst ve düzenli işleyişini 
bozan aracı kuruluş işlemlerini tespit etmek için, İMKB Başkanlığının bilgisayar sistemleri, İMKB 
Takas ve Saklama A.Ş.'nin kayıtları, basında çıkan yazı haberler ile ihbar ve şikâyetler vasıtasıyla 
günlük olarak sürekli gözetim faaliyeti yürütülmektedir. 

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının son uygulaması ile takas merkezinde müşteri 
bazında saklama esası zorunlu hale getirilmiş, aracı kuruluşlar periyodik olarak ve gözetim ve iz
leme faaliyeti sonuçlarına göre daha sık incelemeye tabi tutularak yatırımcıların emanet menkul 
kıymet ve paralarının aracı kuruluşların menfaatine kullanması en az düzeye indirilmeye çalışılmış
tır. 
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4. Gerek gözetim gerekse denetleme faaliyetleri sonucunda borsanın dürüst ve düzenli iş

leyişini bozduğu, hisse senedi fiyatlarını yapay olarak etkilediği tespit edilenlerden aracı kuruluş
lar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca geçici, ve sürekli kapatma Cezalan verilmek
te, sorumlu kişiler hakkında cezaî müeyyide uygulamasını teminen Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyurusunda bulunulmakta, idarî tedbirlerle yatırımcıların kayıplarının giderilmesine çalışılmak
tadır. 

Belirtilen çerçevede, borsadaki işlemlerin dürüst ve düzenli gerçekleşmesini sağlamak için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri sürekli yapılmakta, piyasanın daha iyi takibine imkân veren bilgi iş
lem teknolojisi destekli sistemler devreye sokulmakta, piyasanın bir oyun salonu yerine, 
ekonomiye kaynak sağlayan yatırımları finanse eden, istihdam yaratılmasına katkıda bulunan bir 
ekonomik kurum olarak iş görmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 
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Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Milletvekilliğinden İstifası Nedeniyle TBMM Üyeliğinin 

Anayasanın 84 üncü 

• • , 

ADANA 
Uğur Aksöz 

Muhammet Kaymak 
Ali Yalçın Öğütcan 

İbrahim Özdiş 

Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Abuzer Tanriverdi 

AFYON 
Ethem Kelekçi 

Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 

Gaffar Yakın 

AĞRI 
Mikail Aydemir 

Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 

Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 

maddesine göre yapılan oylamasına verilen oylann sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
222 
219 

3 
— 

206 
22 

(Kabul Edenler) 

Hamdi Eriş 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 

Mehmet Seyfı Oktay 

Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
0 . Mümtaz Soysal 

İbrahim Tez 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahit Menteşe 

Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
' Koksal Toptan 

Kabul edilmemiştir. 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 

Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 

Abbas İnceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

Ahmet Sayın 

BURSA 
Cavit Çağlar 

Şükrü Erdem 
Mehmet Gedik 

Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 1 

. Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Uçpınarlar 
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ÇANKIRI 
ismail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Cemâl Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mehmet Özkaya 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zey dan 

B:143 19 .7 
HATAY 
Nihat Matkap 

Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 

Ertekin Durutürk 

' İ Ç E L . . . • • . . " " . ' . • 

Ali Er 

Aydın Güven Gürkan 

Durmuş Fikri Sağlar 

Ali Su 

Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 

Yıldırım Aktuna 

Bedrettin Doğancan Akyürek 

İmren Aykut 

Mustafa Baş 

Mukadder Başeğmez 

Kadir Ramazan Coşkun 

Gürhan Çelebi can 

Hüsnü Doğan 

Halit Dumankaya 

Elaattin Elmas 

Halil Orhan Ergüder 

Salih Ergün 

İsmail Safa Giray 

Engin Güner 

İbrahim Gürsoy 

Melike Haşefe 

Fevzi İşbaşaran 

Ercan Karakaş 

Mehmet Cavit Kavak 

Emin Kul 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

Yusuf Namoğlu 

Ali Oğuz 

1995 0 : 7 
İbrahim Özdemir 
SabriÖztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 

Güneş Taner 
ŞadanTuzcu 

Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 

İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
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KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa (İnaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Akın Gönen 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat Özer 
Erman Şahin 

B : 143 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 

(Reddedenler) 
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Seyit Eyyüpoğlu 

Eyyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 

Mahmut Alınak 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 

Güler İleri 

Ahmet Fevzi İnceöz 

Şahin Ulusoy 

TRABZON 

Eyüp Aşık 

Ali Kemal Başaran 

Kemalettin Göktaş 

TUNCELİ 

Kamer Genç 

UŞAK 

Ural Köklü 

VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 

Fethullah Erbaş 

Nadir Kartal 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 

Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Şinasi Altıner 

Güneş Müftüoğlu 

Necdet Yazıcı 

BOLU 

Necmi Hoşver 

DENİZLİ 
Nabi Sabuncu 

ORDU 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
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ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
îsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç (B.) 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Gemal Öztaylan 

(Oya Katılmayanlar) , 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
BeytuUah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz (B.) 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet GözlUkaya 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Âlagöz 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir (B.) 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan (B.) 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan ^ 
Kemal Naci Ekşi 
Algan Hacaloğlu 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
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Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Nevzat Çobânoğlu 
Halil Çulhaoğlu (B.) 
Timur Demir 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
ErkutŞenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 

B:İ43 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Avşar 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı (İ.A.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi . 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran (B.) 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin (B.) 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan (B.) 
Ahmet Neidim 

19.7.1995 0 : 7 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
'Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS v 

Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 

, Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir • 
TRABZON 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 

• • • • Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

• Alpaslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 

499 



T.B.M.M. 

ADANA: 1 
ADIYAMAN 2 
ANKARA 1 
BATMAN 1 
BURSA 1 

B:143 ,19. 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 4 
İSPARTA 1 
İSTANBUL 2 
MARDİN 3 

. 1995 O : 7 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN ..'•"/ 1 

- 5 0 0 -



T.B.M.M. B:143 19.7.1995 0 : 7 
(9/16) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporuna Göre Devlet Eski Bakanı Recep 

Ercüment Konukman İle İlgili Açık Oylama Sonucu : 
Çoğunluk Yoktur. 

BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ERZURUM 
Lütfü Esengün . 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe (B.) 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler. 

450 
140 
16 

11.9 
2 
3 

288 
22 

(Kabul Edenler) 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 

(Reddedenler, 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Hasan Ekinci (B.) 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Öztay 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 

an 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
O A »T¥ ¥ f T ü n A 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Fethullah Erbaş 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz (B.) 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 

w ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

- 501 -



T.B.M.M. 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köy men 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahrfıut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Recep Ercüment Konukman 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

İZMİR 
İ. Kaya Erdem 

B:143 1 9 . 7 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İlhan Kaya 
Rıfat Serdaroğlu 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
MusaErarıcı 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA ; 
Ekrem Pakdemirli 

(Çekinserler) 
SİVAS 
Abdüllatif Şener 

(Geçersiz) 
MANİSA ' ' • . ' • 
Yahya Uslu (Kabul Oyu) 
Yahya Uslu (Red Oyu) 

1995 0 : 7 
FarUk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
VAN • ;•• ';' 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 
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T.B.M.M. 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ülutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
AH Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

B:143 19. 
(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Faik Al tun 
Veysel Atasoy (B.) 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç (B.) 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 

Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
BahaddinElçi 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

- 5 0 3 -

.1995 0 : 7 

Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem (B.) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 

' Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk.. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
M, Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 



T.B.M.M. 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (B.) 
Abdiilkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir (B.) 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen (B.) 
Onur Kumbaracı başı 
Nihat Matkap (B.) 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan (B.) 
Ertekih Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Mustafa Baş 
İsmail Cem 
Nami Çağan • 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 

B:143 19 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Haşefe 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlü 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanöğlu 
Halil Çulhaoğlu (B.) 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen (B.) 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

. 7 .1995 0 : 7 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundükluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettih Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 

- 504 -



T.B.M.M. 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
îrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı (İ.A.) 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu (B.) 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin (B.) 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mehmet Gölhan (B.) 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 

ADANA: 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

B:143 1 9 . 7 . 
Cemal Alişan 
İrfan Demi rai p 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (B.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu (B.) 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri (B.) 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Al inak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 

(Açık Üyelikler) 

1 DİYARBAKIR 4 
2 İSPARTA 1 
1 İSTANBUL 2 
1 MARDİN 3 
1 

.1995 O : 
TOKAT 
Ali Şevki Erek (B.) 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy (B.) 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alpaslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN . 1 

- 5 0 5 -



T.B.M.M. B:143 19.7.1995 0 : 7 
(9/16) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporuna Göre Devlet Eski Bakanı Mehmet 

Çevik ile İlgili Açık Oylama Sonucu : 
Çoğunluk Yoktur. 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
AYDIN 
TunçBilget 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
HATAY 
Abdullah Kınalı 

ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinöğlu 

Üye Sayısı : 
Kullanılan Oy : 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 
İSTANBUL 
Mehmet Bahattin Yüce 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 

Seyfj Şahin 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 

(Reddedenler) 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BİLECİK 
Mehmet Seven . 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 

V 

Edip Saf der Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 

Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 

450 
130 
12 

115 
2 
1 

298 
22 

NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
TRABZON 
Kemaİettin Göktaş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 

, Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 

- 5 0 6 -



T.B.M.M. 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Hal i t Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Engin Güner 
Melike Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
İşın Çelebi 
İlhan Kaya 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

B:143 19 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan; 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölrrieztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 

(Çekinserler) 

SİVAS 

Abdüllatif Şener 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

7.1995 0 : 7 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 

- 507 -



T.B.M.M. 

ADANA ' 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
A büzer Tanrı verdi 
AFYON 
İsmet Attila (B.) 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Koksal an 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

B:143 19. 
(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy (B.) 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci (B.) 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç (B.) 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol (B.) 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfi k. Türesin 
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BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem (B.) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Oyalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 



T.B.M.M. 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M.Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (B.) 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir (B.) 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 

B : 143 19 . 7 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Mustafa Baş 
İsmail Cem (B.) 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cav i t Kavak 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu (B.) 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü (B.) 
Mehmet Köstepen (B.) 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

1995 0 : 7 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE-
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar (B.) 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
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Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Ârıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
îrfettin Akar 
Muzaffer îlhan 
Latif Sakıcı (I.A.) 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu (B.) 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
ibrahim Arı soy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin (B.) 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mehmet Gölhan. (B.) 

ADANA: 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

B:143 1 9 . 7 . 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Cemal Al i şan 
Mehmet Cebi 
irfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (BO 
Hüseyin Özalp 
îhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sâdık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS , 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri (B.) 
ibrahim Halil Çelik . 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

(Açık Üyelikler) 

1 DİYARBAKIR 4 
2 İSPARTA 1 
1 İSTANBUL 2 
1 MARDİN 3 

1 

. a — 
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Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek (B.) 
Güler ileri 
Ahmet Fevzi lnceöz 
ibrahim Kumaş v v 

Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy (B.) 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN .' 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alpaslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN 1 

; • " ı ' 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
143 ÜNCÜ BİRLEŞİM 19 . 7 . 1995 ÇARŞAMBA Saat : 10.30 

BAŞKANLIĞIN.GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniy
le Anayasanın 81 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düş
mesinin açık oylaması. 

• • • . . . . . •• • • ; , • ; • . 5 , , . - • . . / 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI . 
. YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . — 

• l. — Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli. Milletvekili Şevket Kazan'ın, 
Bosna-Hersök'te son gelişen alaylar konusunda Anayasanın 98 'inci, İçtüzüğün İ00 ve 
101 inci maddeleri uyarınca ibir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/65) 

2. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konuşunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/66) (Görüşme. Günü Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun Tekli
finin birinci görüşmelerinin tamamlanmasından sonra görüşülecek.) 

6 ' 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.'— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı .: 111) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6/7.1992) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. - ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan. ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı >: 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak-" 
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Miskin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. :— Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev "ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S, Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X I 7 . — insan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayıb 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun Hükmünde .Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kam Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve.Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi .: 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletveküi Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324>(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536): (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — II İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

76..— Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24,4.1992) 

X 27. •— Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

. . , • • ' ' ; . — 4 — 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

29. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye' Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ve 861'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.6.1995; 
3:7.1995) 

(Birinci Görüşme 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 
31. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet

vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Saydı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

32. —İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile Gaziantep Milletvekili Hikmet Çe
tin. ve 228 Arkadaşının, Anayasanın 175 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1468) (S. Sayısı :. 878) (Dağıtma tari
hi : 14.7.1995) . ,. • 

X 33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Uçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

34, — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt-
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çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

35. — Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 
4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Ka
nun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1104, 
2/1127, 2/1479) (S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

36. — İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 11.7.1995) 

37. —- D.oğrü Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (Ş.'Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

38. — 10.10.1984 Tarih ye .305.6 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

39. —• Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

40. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 41. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler ilave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
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Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

42. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir • Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

43. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı :, 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

44. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

45. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

46. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

47. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

48. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mİ11Î Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993). 

49. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan v e Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

50. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

51. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet-
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- vekili Ateş Amiklioğlu'nun,, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 52. — Doğru Yol Partisi Gaip Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

53. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5/1993) 

54. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

55. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekülerii Zonguldak Mülletvekili Günef 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı'Devlet Memurlan 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Daür Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

56.— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

57. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

58. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

59. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği-
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iiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

60. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

61. —- Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

62. -~ Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

63. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi-Teşkilatının Kuruluş, ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 64. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

65. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi •: 26.1.1993) 

X 66. ~ Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Sj Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

68. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

69. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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70. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Saj'i-
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

-.71, — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

72. —' İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

73. — Kayseri Milletvekili Mustâfa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

74. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

75. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

76. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

77. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

78. -r- Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılî 
Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 
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79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

81. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaiklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

82. — Aydın Milletvekili Cengiz Alünkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Sj Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

83. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (Si Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

84. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi :: 21.9,1992) ' 

85. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapdmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173). 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili Sabrİ öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve >, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka-
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nıına Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağılma tarihi : 
5.10.1992) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal gahin'in, 926 Sayılı Türk Silahli Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
MPillî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

90. — Denizli-Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.101992) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

93. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adale* 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

97. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in)' Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi .* 
19.11.1992) 

98. -— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak* 
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 
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99. -— Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365)(S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa. Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Saydı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna- Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

102. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

103. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler.ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı :240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kânun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek. Askerî Şûranın 
Kuruluş- ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 
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109. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler'Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi, ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Aydın Milletvekili .Nahif. Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 2,90) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 

112. —- Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağhk 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
üaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi ••: 1.3.1993) 

113.;— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 43.1993) 

114. —- M'iğJa Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

115. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

1,16. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısrve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ye 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

118, — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) ' 
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119. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Konınması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

120. --Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

121. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in* Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

122 — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) •• 

123. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde ince
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

125. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : .359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) / 

126;) — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, tşçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün -38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi .: 9.11.1993) 

127. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

128. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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, . , , . . . . . . . . 
129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 

Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi Ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

131. —- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) • 

133. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 
X 134.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993), 

• 135. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Ralcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

136.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

137. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı ; 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

138. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

139. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesfı Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğradan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

- 16 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

140. — Şırnak.Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

141. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

142.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) ' . . , - . 

143i — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) \ -

145. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) , 

146. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı ': 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

147. — îcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

150. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î/647) (S »Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 
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151. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

153. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

154. —Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. —Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156.'— Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin S.ıtış, Hibe, Devir 
va Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {t/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157.—5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

158. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

159. — §ırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 'Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

160. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku-
nulmazlıklarımıı Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayım ': 
628) (Dağıtma tarihî : 23.3.1994) 
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161. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

162. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

163. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

164. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 165. —- Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) . 

166. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

167. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 168. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

169. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

170. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 
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172. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 

173. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerdin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarîhi : 3.6.1994) 

174. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayüı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

175. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşımn; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

176. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

,177. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

178. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

179. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; îmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

180. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
X 181. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994) 

182. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

183. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
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Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi :• 13,10.1994) 

184. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19..10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1 /750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994) 

187. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 188. ~ Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 189. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'm; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi :.3.11.1.994) 
X 192.— Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında. Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S/Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
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X 195. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 196. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X197. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihii: 14.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim vo Dışişleri komisyonları raporları (1/696^ (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

XiT99. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

201. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma'.tarihi .:• 15.11.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği .Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11,1994) 

X'203.';— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

'''204;— Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta. 
rilü : 28.11.1994) 
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X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden. Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1 /747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
•X 206. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 207— Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar,, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

208. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

209 — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) " ' -

210. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) . 

X 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları 
(İ/674)(S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) . 

X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı'.: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

217.— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa> 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

218. — İller'Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

219, — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı :' 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 220. —. Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö

rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

221; — Gayrimenkul Kiraları Hakkında'Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) ' . . . . ' ' ' 
X 222. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
X 223. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kııldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995) 

224, — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/134.0) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
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X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 228. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi: 20.3.1995) 

232. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
V*Î İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

233. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

234. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 



. ' • • • • , . • • " • . • : . - • : . . i • • . • • ' . • • ' • - ' . " . - • 

•KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 
-KOMİSYONLARDAN.'GELEN DİĞER İŞLER' 

X 235. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

236. ~~ Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama -Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

238. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının,* Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edümesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 

241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 ArKadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara.-Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşınım, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum '•.Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

242. —•' Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 
X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 
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244. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 
X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasımn Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'ınun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. i - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. —' Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporiarı (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 
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254. -T- Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255..•— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380. Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi've.Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Sakarya Milletveküi Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi .• 
26İ4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 

259. ~ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

260. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) . 

261.— Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

262. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 16.1995) 

263. •— Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995) 
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264. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

, 265. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

266. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili UluçGürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin 'Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

267. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

268. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

269. — Trabzon. Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) -

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 
X 27İ2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 

Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

272. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nm Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 

. _ 29 — 



• • • ' • • : ' . ; • . - , • . • • , , - 1 • • • - • - , • • • • . " . -

KANUN TASARI' VE TEÎOLtFLEMtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ' 

Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rappru (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 
X 273, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6,1995) 
X 274.— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

275. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

276. — Arikara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk'Silahlı Kuvvetleri 
Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

277. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında" Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (İ/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

278< — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi Inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

279. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) 

280. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7J995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 373) 

Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ye 50 Arkadaşının, Bul
garistan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Ko
nut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Ay
kırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine 
Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet 
Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment 
Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakam Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Ba
kanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı 
Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner

gesi ve (9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu 

V TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 

Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen ve 10 Şubat 1993 
günkü ve Teftiş 06-00127 sayılı yazı üzerine, Başkanlığımızın 16,2.1993 günkü Genel Kurulun 
68 inci birleşiminde yapılan sunuşta Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 18.12.1992 günkü 
ve-RP 1992/6.2.2.2. sayılı yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen Teftiş Raporunun de
ğerlendirilmesi istenmektedir. . ' - . ' , ' 

Başbakanlığın yazısına bağlı Başbakanlık Başmüfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenle
nen 18.12.1992 gün Rp. 1992/6.2.2.2. sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda iddia edilen konular tarafımızdan incelenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 
Bulgaristan'dan 2.6.1989 tarihinde göç eden soydaşların Mayıs 1990 sonu itibariyle 212 

6884 Türkiye'de kalmıştır. 
Bunların, 
Koordinasyonu Başbakanlık makamının 9.6.1989 günkü 0809 sayılı ve 20.9.1989/10 sayılı 

genelgeleri ile Devlet Eski Bakanı Sayın Ercüment Konukman görevlendirilmiştir. 
Koordinasyon ile görevlendirilen Sayın Bakan, Ülkemizde göçmen kabulü ve iskânını dü

zenleyen 2150 sayılı Kanuna ve bu kanun ek ve değişiklikleri ile düzenlenen 3202 sayılı Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna aykırı olarak iskâ
nı ve konut yapımı işlemini bizzat yaptırmaya başlamıştır. 

Bu durumda yaptığı, yaptırdığı tüm icraat kanunlara, aykırı olarak yapılmıştır. 
Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman ile Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek arasında 

Sosyal Yardımlaşma ve,Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurul Başkanı, yaptırılacak konutların fi-
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nansmanına ilişkin olarak protokol, yapılmıştır. Sayın Cemil Çiçek protokolün Fon Kuruluna 
karara bağlanmasına ve Sayın Başbakanın onayının alınmasını sağlamamıştır. 

Harcamalar tamamen mevzuata ve kanunlara aykırı olarak yapılmıştır. Avrupa İskân Fo
nundan sağlanan kredinin 2510 ve 3202 sayılı kanunlar gereğince özel tskân Fonuna aktarıl
ması gerekirken aktarılmamıştır. 

Yapılan icraatın tamamen keyfi, kanunsuz, nizamsız, düzensiz yapılması yüzünden büyük 
haksız kazançlar sağlanmış, devlet büyük zararlara uğratılmıştır. 

Yapılan yanlış, kanunsuz uygulamalardan örnek; 
İstanbul - Pendik Toplu Konut inşaat alanında; Tepeağaç Metal ve İnşaat Sanayii A.Ş. 

tarafından yapımı taahhüt edilen 3150 adet göçmen konutu inşaatı ile ilgili olarak, götürü be
del karşılığı arsa temini ve bu arsalar üzerinde konut yapımına dair sözleşmede (5.10.1990 no
ter tasdik tarihli) imzası bulunan yüklenici firma tarafından; gerek sözleşmede ve gerekse 
25.9 1990 tarihli ve tnş. Koor. 254 sayılı firma teklif mektubunda gerçeğe aykırı beyanda bulu
narak, sözleşme tarihinde müteahhit firma mülkiyetinde bulunmayan 17 adet arsanın, firma 
mülkiyetinde bulunduğunun beyan edildiği, bu beyanın doğru olup olmadığına bakılmaksı
zın, mezkûr firma ile inşaat ve İmar A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile Söz
leşme imzaladıkları ve sözleşmeyi Devlet eski Bakanı Sayın Ercüment Konukman'ın onayladı
ğı görülmüştür. . . - , • ' . 

Mezkûr müteahhit firma tarafından sözleşmenin noterlikçe tescilini müteakip 486 gün içinde 
peyder pey olmak üzere bahse konu arsaların 7 adedi Yönetim Kurulu Başkanlığını Devlet eski 
Bakanı Ercment Konukman'ın yaptığı S.S. Yükselen Yurt Yapı Kooperatifinden satın almış ol
duğu, geri kalan 10 adet arsanın ise S.S. TürkBasın Birliği Konut Yapı Kooperatifinden satın 
aldığı ve bu arsaların kooperatiflerce müteahhit firmaya satıldığı fiyat ile müteahhit firmaca 
Devlet Bakanlığına satıldığı fiyat arasında 1991 .yılı fiyatları ile Devlet aleyhine 10 992 084 276 
TL. zarar meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu 27.11.1990 gün ve 90/T-103 Sayılı Kararlar Sayın Ercüment Ko
nukman'ın teklifine uygun olarak soydaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere 20 000 adede 
kadar konut yapılması ve satın alınması, satışı ve geri ödeme esaslarının tespiti ile Avrupa ts
kân Fonundan sağlanan 250 milyon Amerikan Dolar Kredinin 150 milyon dolarının kullanıl
ması hususunda Devlet Bakanlığım (Sayın Ercüment Konukman'ı) yetkili kılmıştır. 

Y.P.K. Kararı 2501 ve 3202 Sayılı kanunlar yürürlükte iken açıkça ve tamamen mevzuata 
aykırıdır. 

Hükümet değişikliği sebebi ile 27.6.1991 günlü Başbakanlık oluru ile koordinasyon ile Devlet 
eski Bakanı Sayın Mehmet Çevik görevlendirilmiştir. Sayın Mehmet Çevik'te, Sayın Ercüment 
Konukman'ın icraatına paralel bir icraat yaparak uygulamaya devam etmiştir. Bu cümleden 
olarak; 

Tekirdağ-Çorlu 400 konut inşaatlarında ek sözleşmeler yaparak sözleşme fiyatları değişti
rilmek suretiyle yüklenici firmalara 7 277 292 000 TL. fazla ödeme yaptırılarak devlet zarara 
uğratılmıştır. 

Yukarıda kısmen de olsa izah edilebilen sebeplerden dolayı; 
1. Y.P.K. Kararında imzaları bulunan eski Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut Devlet eski 

Bakanları Sayın Işın Çelebi, Sayın İsmet Özarslan, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Sa
yın Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 373) 



2. Usulsüz ihaleler, uygulamalarla görevlerini kötüye kullanan Devlet eski Bakanı Sayın 
Prof. Dr. Ercüment Konukman'ın ve birlikteki ilgililerin Devlet eski Bakanı Sayın Mehmet Çevik 
ve birlikteki ilgililerin, 

3. Sosyal Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu Başkanı sıfatı ile, yaptırılacak konutların fi
nansmanına ilişkin olarak fon kurulunca karara bağlanıp, Sayın Başbakan'ın onayını alma
dan, protokol yapılmasını sağlayan Sayın Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek'in, 

Haklarında, Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üze
re, Yüce Meclisçe Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uyarınca Meclis Soruşturması açıl
masına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Cafer Sadık Keseroğîu 
Sinop 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Evren Bulut 
Edirne 

Adil Aydın 
Antalya 

Arslan Adnan Türkoğlu 
Çorum 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Abdürrezzak Yavuz 
Şanlıurfa 

Şükrü Erdem 
Bursa 

Şinasi Altiner 
Zonguldak 

Bestami Teke 
Hatay 

Muhtar Mahramlı 
' Tekirdağ 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

İsmet Atilla 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Mehmet Cemal öztaylan 
Balıkesir 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Tevfık Diker 
Manisa 

Nevzat Çobanoğlu 
tzmir 

Melih Pabuççuöğiu 
Balıkesir 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Ömer Şeker 
Konya 
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Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

îrfettin Akar 
Muğla 

Ömer Lütfı Coşkun 
Balıkesir 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Osman Özbek 
Konya 

Mehmet Özkan 
izmir 

M. Sabri Güner 
Kars 

Tevfik Türesin 
Bolu 

' . . • • ' . 

.] : 

Rıza Akçalı 
Manisa 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Hasan Kılıç 
Ordu 

Veli Andaç Durak 
, Adana 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

TUrgut Tekin 
Adana 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 
Haluk Müftüler 

Denizli 
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Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili (9/16) Esas 
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu 

T. a 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın 
İskânı ve Konut Yapımı ile ilgili (9/16) Esas Numaralı 2.11.1993 

Meclis Soruşturma Komisyonu 
Esas No. : 9/16 

V • • . • ' Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bulgaristan'dan ülkemize gelen soydaşlarımızın iskânı ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde 
mevzuata ve kanunlara aykırı hareket ederek Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve îlgili.maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Yıldırım Ak-
bulut, Devlet eski bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Meh
met Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret 
eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında 
yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporumuz üç nüsha olarak ekleri ile birlikte ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Komisyon Başkanı 

RAPOR 

I. SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ : 
.Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının; Bulgaristan'dan ülkemize gelen soy

daşlarımızın iskânı ve' konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve kanunlara aykırı hareket 
ederek Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski bakanlan Işın 
Çelebi, İsmet özarslan,' Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım 
ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin (9/16) esas numaralı önergesi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.3.1993 tarihli 78 inci Birleşiminde okunmuş, 16.3.1993 ta
rihli 81 inci Birleşiminde de görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.5.1993 tarihli 99 uncu Birleşiminde, Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclisteki siyasî parti gruplarının güçleri oranında Komis
yona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasında her parti için 
ayrı ayrı ad çekme suretiyle 15 kişilik Komisyonumuz teşekkül ettirilmiştir. 

Komisyonumuza seçilen üyelerden Adana Milletvekili Ahmet Şanal'ın Bakanlar Kurulunda 
Devlet Bakanı olarak görev alması nedeniyle Komisyonumuzda boşalan üyeliğe, Genel Kuru
lun 13.7.1993 tarihli 126 ncı Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Hasan Peker seçilmiştir. 
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6.5.1993 tarihinde toplanan Komisyonumuz; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçi
mini yapmıştır. 

Soruşturmasını ilk iki aylık çalışma süresi içinde tamamlayamayan Komisyonumuz, so
ruşturmasını bitirebilmesi ve raporunu düzenleyebilmesi amacıyla; iki aylık yeni bir çalışma 
süresi verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu ta
lep üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.7.1993 tarihli 
130 uncu Birleşiminde, 21.7.1993 tarihinden geçerli olmak üzere iki aylık yeni ve kesin bir çalış
ma süresi verilmiştir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içinde gerekli gördüğü belgeleri celbetmiş ve bazı ilgililerin 
bilgi ve ifadelerine başvurmuştur. 

Komisyonumuz üyesi Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun Komisyonu
muz üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun 19.10.1993 tarilıli 17 nci Birleşiminde 
okunmuştur. 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması kararlaştırılan Meclis Soruşturması Ko
misyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları ile yetkileri ve soruşturma Komisyonu
nun düzenleyeceği raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul ve 
esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 
53'üncü Birleşiminde karar verilmiştir. 

II. /SORUŞTURMA KONULARI : 
Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşı taratmadan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanlığına verilen ve soruşturmaya mesnet olan önergede, Başbakanlığın yazısına bağlı 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 18.12.1992 gün Rp. 1992/6.2.2.2. 
sayılı raporda iddia edilen konuların incelendiği görülmekte, ancak, inceleme sonucunda yapı
lan tespitlerde bazı suç unsurlarının gerekli şekilde ve bütün hukukî yönleri ile belirtilmediği 
ve genel ifadelerle suçlamaların yer aldığı anlaşılmaktadır. 

önergenin genel manası ve bahse konu rapor Komisyonumuzca değerlendirilmek suretiy-. 
\e, suç konusu, aşağıda gösterilen maddelerde tespit edilmiştir. 

1. 27.11.1990 gün ve 90/T-Î03 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 2510 ve 3202 sa
yılı Kanunlara ve ihale hukuku ilkelerine aykırı işlemlerin yapılmasına yol açtığı, ayrıca, Dev
let zararı doğduğu, kararda imzaları bulunan eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski ba
kanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi 
ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt'un 
kusurlu oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilmektedir. 

2. Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın; 
a) 2510 ve 3202 sayılı Kanunlara aykırı olarak görev ve yetki gaspı yoluyla ve ayrıca 3046 

sayılı Kanunun (Md: 4) ve ilgili genelgelere aykırı olarak İnşaat ve İmar A.Ş. ile 28.8.1990 gün
lü protokolü yaptfğı, 

b) Yapım işi verilmeden önce, ihale öncesi işlemleri ve ihale işlemlerini yaptırmayarak, 
bizzat yüklenici firmaları tespit ettiği ve ihale usul ve teamüllerine aykırı işlemler yaptığı, 

c) Bursa-Kestel İlçesinde yapılmakta olan 1 000 konut inşaatında yüklenici firmaya bazı 
avantajlar sağladığı, . 
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d) Avans ödemelerinde yüklenici firmaya (Tepe A.Ş.) menfaat sağladığı, 
e) İnşaat yapılacak olan arsanın hukukî problemleri çözümlenmeden sözleşme imzala

dığı ve ruhsat alınmadan inşaatı başlattığı, 
0 Yüklenici firmalara inşaatta kullanmadıkları, satın almadıkları ve dolayısıyla da K.D.V. 

bile ödemedikleri malzemeler için (Demir, çimento ve akaryakıt) imzaladığı ve onayladığı söz
leşmeler ile toplam 15 320 857 834 TL. fiyat farkı verilmesine yolaçarak Devleti zarara uğrattığı, 

g) Bursa-Kestel İlçesinde yapılmakta olan 2 000 konut altyapı inşaatını ihale yapmadan 
Tepe A.Ş.'ye verdiği ve Devleti 1991 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 3 milyar TL. zarara uğrattığı, 

h) İstanbul İli Pendik İlçesinde; "Pendik-Kurtköy Toplu Konut alanında" Tepe Ağaç Metal 
ve İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından yapımı taahhüt edilen 3 150 adet göçmen konutu inşaatının 
arsasının temini konusunda gerekli mülkiyet araştırması yapmadan sözleşme imzaladığı ve Devleti 
risk altına soktuğu; ayrıca, adı geçen yüklenici tarafından bahsekonü arsaların iki kooperatif
ten satın alındığı ve yine Devlet Bakanlığına satıldığı, alım-satım fiyatları arasında 1991 fiyat
larıyla Devlet aleyhine 10 992 048 276 TL. bedel farkının mevcut olduğu, alınan arsaların bir
birinden uzak ve dağınık seçilmesi nedeniyle alt yapı için gereksiz yere 16 662 469 618 TL. fazla 
ödeme yapılması nedeniyle Devleti zarara uğrattığı, 

ı) Tepe Ağaç Metal ve İnşaat Sanayii A.Ş. ile yapılan 5.10.1990 noter tasdik tarihli söz
leşme nedeniyle, gereksiz yere Devletin 34 221 024 000 TL.'sımn avans olarak firma üzerinde 
tutulmasına ve aynı firmaya 15 624 000 000 TL. fiyat farkı ödenmesine sebebiyet vererek Dev
leti zarara uğrattığı, 

i) Tepe Ağaç Metal ve İnşaat Sanayii A.Ş. ile yapılan 8.10.1990 noter tasdikli sözleşmeye 
rağmen yetkisi olmadığı halde 9 982 029 800 TL. ödenek aktarmak suretiyle firmaya menfaat 
sağladığı, 

j) Avans ödemelerinde müteahhitler arasında ayrıcalık yaptığı ve bu ödemelerden dolayı 
Tepe Ağaç Metal ve İnşaat A.Ş.'ni kayırdığı, ' • ' • . « 

k) İstanbul İli, Pendik İlçesi "Pendik-Kurtköy Toplu Konut Alanında" Tepe Ağaç Me
tal ve İnşaat Sanayii A.Ş. tarafından yapımı taahhüt edilen 3 150 adet göçmen konutu altyapı
sını yükleniciye ek protokolle ihale açılmadan verdiği, Devleti 5 175 000 000 TL.'nin üstünde 
zarara uğrattığı ve müteahhit firmaya menfaat sağladığı, 

1) Avans ve avans mahsup oranlarının belirlenmesinde idare yararını gözetmediği, 
m) Ere Mühendislik Ltd. Şti'nin taahhüdünde inşa edilen Bursa Kestel İnşaatı ile ilgili 

olarak yüklenici firmaya; inşaatta kullanmadığı, satın almadığı ve dolayısıyla K.D.V. bile öde
mediği malzemeler için (Demir, çimento ve akaryakıt) 1 432 570 304 TL. fiyat farkı verilmesi
ne yol açarak Devleti zarara uğrattığı, 

n) İdare ile Yaptaş Taah. Tic. A.Ş. ve Ekşiler İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. arasında İs
tanbul Kağıthanede 200'er konut yapımı ile ilgili sözleşmenin imzalanmasından önce arsaların 
hukukî sorunları çözümlenmeden müşavir firmaya talimat vermek suretiyle yüklenici firmala
ra yer teslimi yapılmasını ve avans verilmesini sağladığı, 

o) İdare ile Karabay İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve M. Rıza Akkaya A.Ş. arasında Tekirdağ 
İli Çorlu İlçesinde 200'er konut yapımıyla ilgili onayladığı sözleşmeyi uygulamak üzere Emlâk 
Konut A.Ş. Genel Müdürlüğüne 6,5 ay sonra gönderdiği ve Devleti 7 277 292 000 TL. zarara 
uğrattığı, 
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p) idare ile Ekşioğlu tnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. arasında Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde 200 
konut yapımı ile ilgili onayladığı sözleşmeyi uygulamak üzere Emlak Konut A. Ş. Genel Mü
dürlüğüne 3,5 ay sonra gönderdiği ve Devleti zarara uğrattığı, 

r) EMT Erimtan Müşavirlik Taahhüt Tic. A.Ş.'nin Ankara Sincan ilçesinde üstlendiği 
300 konut inşaatının yapılacağı arsanın hukukî sorunları çözümlenmediği ve yüklenici firma
ya yer teslimi yapılmadığı halde yükleniciye 2 500 000 000 TL. avansın ödenmesi için talimat 
verdiği, 

s) Müteahhitlik karnesi bulunmayan, karnesi yetersiz veya geçersiz olan kişi ve kuruluş
lar ile konutların yapılmasına ilişkin sözleşmeler imzaladığı, 

ş) Onayladığı sözleşmelerde inşaat süresi başlangıcını "inşaat ruhsatnamesi tarihi"ne bağ
lamış olduğu, böylece idarenin durumu müteahhitlerin süre uzatım taleplerine açık hale getir
mek suretiyle Devleti risk altına soktuğu, 

t) Üzerinde düzenleme tarihi bulunmayan, noter tasdik işlemi yapılmayan, maddî ve şe
kil noksanlıkları bulunan bazı sözleşmeleri onayladığı, 

u) Sözleşmelerde sözleşme eki olarak belirtilen "Teklif mektupları ve tatbikat projeleri" 
bulunmadığı halde bu belgeler varmış gibi sözleşmeleri onayladığı, 

ü) EGEER (Enver Necdet Egeran-AIphan Eroğlu) firması ile izmir'de 100 prefabrik ko-
nutyapımı sözleşmesini kesin teminat mektubu alınmadığı halde imzaladığı, yüklenicinin söz
leşmenin feshpine dair dilekçesini müşavir firmaya inceletmeden dilekçeye "uygundur" açık
lamasını yazıp imzaladığı ve sözleşmenin feshini sağladığı, 

Bu nedenlerle; kusurlu olduğu, dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı, görevini kötüye kullan
dığı ve ihmal ettiği iddia edilmektedir. 

3. • Göçmen konutlarının yapımı görevi yasalarla Devlet Bakanlığına (Recep Ercüment 
Konukman) verilmediği ve Devlet Bakanlığının bu konuda yasal görev ve yetkisi bulunmadığı 
halde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kaynağını yetkisi olmayan Devlet 
Bakanlığına Fon Kurul Karan ve Başbakan onayını almadan tahsis ederek, 28.8.1990 tarihli 
protokole işlerlik kazandıran Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek'in kusurlu olduğu iddia edil
mektedir. 

4.. Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in; ; ' 
a) inşaat ve imar A. Ş. ile yapılan protokolü feshetmesinden sonra işin 2510 ve 3202 sa

yılı Kanunlar hükümleri gereğince görevli ve yetkili olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
devredilmesini temin etmesi gerekirken özel bir müşavir iş ortaklığına devrettiği eski Devlet 
Bakanı dönemindeki mevzuata aykırı işlemler hakkında gereğini yapamadığı, 

b) Avrupa Iskan Fonundan sağlanan krediyi özel iskân Fonuna aktarmadığı, böylece 
Fonlar ihale Yönetmeliğine aykırı ve usule uygun ihale yapmadığı, 

c) istanbul Küçükçekmece ikitelli 1 000 konut ile Bursa-triegöl Yeniceköy Belediyesi 
1 500 konut inşaat arsalarının hukukî sorunu çözülmeden ihalelerin yapılması talimatını ver
diği, sözleşmeleri onayladığı ve yüklenici firmalara gereksiz yere avnas ödenmesine sebep olduğu, 

d) Tekirdağ ili Çorlu ilçesi 400 konut inşaatlarının yapımını üstlenen yüklenicilerle ek 
sözleşmeler yapmak suretiyle Devleti zarara uğrattığı ve gereksiz yere avans ödettiği, 
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e) İstanbul Yalova Gecik Köyünde Üçer tnş. San. Tic. A. Ş.'ne yaptırılmakta olan ko
nutların arsasının büyük bir bölümünün sözkonusu yerin ihale ve sözleşme tarihlerinden ön
ceki imar planında Heyelan Bölgesi içinde kaldığı belirtilmiş olmasına rağmen, bu bölgede ko
nut yapılması halinde konut maliyetlerinin artıp artmayacağı konusunda hiçbir araştırma yap
madığı ve konutların ihale edilmesini sağladığı, 

Bu nedenlerle; kusurlu olduğu ve görevini kötüye kullandığı iddia edilmektedir. 

III. SORUŞTURMADA TOPLANAN DELİLLER : 
1. Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen ve Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığınca, kuruluşundan sonra Komisyonumuza intikal ettirilen ince
leme ve soruşturma raporu ve ekleri. 

2. Çeşitli kamu kurumuve kuruluşlarından, gereğine binaen celbedilmiş bulunan belgeler. 
3. Komisyonumuzda ifade ve savunmaları alınmış bulunanlara ait tutanaklar. 
4. Komisyonumuzda usulüne uygun dinlenen bilirkişiye ait tutanaklar. 
IV. SORUŞTURMANIN BİRİNCİ KISMI : 

A) YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARININ 2510 VE 3202 SAYILI KANUN
LARA VE İHALE HUKUKU İLKELERİNE AYKIRI İŞLEMLERİN YAPILMASINA YOL 
AÇTIĞI, DEVLET ZARARINA NEDEN OLDUĞU, KARARDA İMZALARI BULUNAN 
ESKİ BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT DEVLET ESKİ BAKANLARI İŞEN ÇELEBİ, İS
MET ÖZARSLAN, TARIM VE KÖYİŞLERt ESKİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR, SA
NAYİ VE TİCARET ESKİ BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR VE ENERJİ VE TABİÎ KAYNAK
LAR ESKİ BAKANI FAHRETTİN KURT'UN GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIK
LARI İDDİASININ İNCELENMESİ : 

1. Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'ın yazılı talepleri Üzerine Yüksek Planlama 
Kurulunca; Bulgaristan'dan zorunlu göçe maruz kalan soydaşlarımızın konut ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere 20 000 adede kadar konut yaptırılması veya satınalıhması, satışı ve geri ödeme 
esaslarının tespiti ile Avrupa İskân Fonundan sağlanan 250 milyon USD kredinin 150 milyon 
USD'lık kısmının kullanılması hususunda Devlet Bakanlığının (Encüment Konukman) yetkili 
kılınmasına 27.11.1990 gün ve 90/T-103 sayıyla karar verilmiştir. (Ek:l, Raporun 62/A.B.C. ekleri.) 

2. Devlet Bakanlığınca görevlendirilen, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri Reşat Mo-
can, Sinan Durakoğlu ve Tülin Alıç imzalarını taşıyan 27.12.1991 günlü ön İnceleme Rapo
runda, (Ek. 1, Raporun l/B nolu eki.) 

"2510 sayılı İskân Kanununa göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait bulunan göç* 
menlerin iskânı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi görevinin 27.11.1990 tarih ve 90/T-103 sayılı YPK 
kararı ile Devlet Bakanlığına verilmiş olduğu, Yüksek Planlama Kurulunun görevlerini düzen
leyen mevzuatta, bu Kurula verilmiş böyle bir yetkinin mevcut olmadığı, bu durum karşısında, 
değinilen ve usulsüzlük niteliğinde görülen işlemlerin değerlendirilmesi sırasında bu hususun 
da göz önünde bulundurulması gerekmekte olduğu,'* 

Belirtilmektedir. . \. 
3. Tuna-Üçer Müşavir Mühendislik Ortaklığının konu hakkında A. Ü. Hukuk Fakülte

sinden Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Fikret Eren ve Doç. Dr. Fahrettin Aral'dan hukukî 
görüş aldığı görülmektedir. Adı geçen öğretim Üyelerinin imzasını taşıyan yazıda, (Ek.l; Rapo
run 63 nolu eki): 
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"Yüksek Planlama Kurulunun Encüment Konukman'ın başında bulunduğu Devlet Ba
kanlığını yetkili kıldığı 90/T-l03 sayılı .kararının alındığı tarih olan 27.11.1990 tarihinde yürür
lükte bulunan Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 5/2. maddesinde "memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla 
ilgili konularda yüksek seviyede karar almak" görevi Yüksek Planlama Kurulunun görevleri 
arasında sayılmıştır. Bulgaristan'dan zorunlu olarak göçe tabi tutulan soydaşlarımızın büyük 
kitleler halinde ülkemize gelmeleri sonucu ortaya çıkan çok geniş kapsamlı iskân sorunu ülke
nin ekonomik hayatı ile çok yakından ilişkili olup, bu sorun yüksek düzeyde karar alınmasını 
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, Yüksek Planlama Kurulu ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş 
bir görevi yerine getirmiştir. YPK'nun Ercüment Konukman'ın başında bulunduğu Devlet Ba
kanlığını yetkili kılması ise kendisine ait bir göreve ilişkin olarak alınan kararın uygulanmasını 
sağlamaya yöneliktir. Zira, Yüksek Planlama Kurulu icrai bir organ olmayıp, Bu Kurulun alr 
mış olduğu kararların icra yetkisini haiz bir organ ya da makamca uygulamaya konması gere
kir. tşte Ercüment Konukman'ın başında bulunduğu devlet Bakanlığının -kapsamı ve sınırları 
da açıkça belirtilmiş bir biçimde yetkili kılınması- YPK.'nun kararının uygulanmasını dağla
mak amacına yönelik olduğundan, tamamen yasaldır." 

Denilmiştir. 
4. Devlet Bakanlığınca, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hukuk Danışmanı Kı-

zıltan Ulukavak'ın A. Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin hukukî görüşleri hakkında alı? 
nan mütalaa yazısında, (Ek:l, Raporun 64 nolu eki): 

"1 . Yüksek Planlama Kurulu göçmen evi yapımıyla bir Devlet Bakanlığını görevlendir
me yetkisine sahip değildir. 

İnceleme konusu raporda 27.11.1990 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararının alındığı 
tarihte yürürlükte bulunan 223 sayılı KHK.'nin 5/2. maddesi gereğince Yüksek Planlama Ku-
rulu'nun; 

(Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıjrta ilgili konularda yüksek seviyede ka
rar almak.) 

Görev ve yetkisini haiz olduğu ve Bulgaristan'dan büyük kitleler halinde soydaşların gel
melerinin de, ülke ekonomik hayatı ile ilgili yüksek düzeyde karâr alınmasını zorunlu kıldığı 
cihetle; göçle ilgili hizmetleri yürütmekle bir Devlet Bakanlığının görevlendirilmesinde mevzu
ata aykırılığın sözkonusu olmadığı belirtilmektedir. 

Oysaki, soydaşların göçe zorlanması gibi bir konu ülkenin ekonomik hayatıyla ilgili yük
sek seviyede karar almayı gerektirir bir olay görülür ve bu konuda YPK. karar almaya yetkili
dir denilirse; ekonomik hayatla ilgili herhangi bir konuda sadece YPK. yetkilidir, yasalarla yetkili 
başka merciler olsa bile önemli değildir, YPK. Kararları yasalara göre de öncelik taşır ve önce
likle uyulanmak sonucuna ulaşılır. 

Böyle bir sonucu ise genel hukuk kuralları ve yürürlükteki mevzuat açısından kabullen
mek olanağı yoktur. Zira, YPK. Kararları, yasa ile veya başka bir mevzuatla düzenlenmemiş, 
ekonomik hayatla ilgili konularda uygulanabilir; yasaların başka şekilde düzenlediği alanlarda 
ise, geçerli olamaz. 

Yurda gelen göçmenlerin kabulüne ve yerleştirilmelerine ilişkin 2510 sayılı îskân Kanunu 
gibi özel bir kanun yürürlükte iken ve öncelikle bu Kanun hükümleriyle amel olunmak gere
kirken, bu konuda YPK. kararını geçerli saymayı.g enel hukuk ilkeleriyle bağdaştırmak olana
ğı yoktur. 
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2510 sayılı İskân Kanununda, göçmen işleriyle ilgili görevler Sağlık Bakanlığı'na tevdi edilmiş 
ve daha sonra özel kanunlarla da (en son 6.3.1985 tarih ve 3161 sayılı Kanun ve 7.8.1991 tarih 
ve 441 sayılı KHK;), anılan kanunda öngörülen hizmetlerle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gö
revlendirilmiş ve bu arada özellikle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev ve 
yetkilerine ilişkin, 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunla da, iskân hizmetlerinde ve îskân Ka
nununun uygulanmasında bu Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. 

Anılan Kanunun 2. maddesinin (o) bendinde; 
(Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskanlı göçmen kabul etmek.) 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. 
Bulgaristan'dan 1989 yılında göçe zorlananlar da serbest veya iskânlı göçmen sayılmış ve 

bununla ilgili 3583 sayılı, özel bir kanun çıkartılarak, bu kanunla 2510 sayılı Kanuna eklenen 
Ek. 33 üncü maddede, Bulgaristan'dan 1.1.1984 tarihinden sonra Türkiye'ye gelerek yerleşmek 
isteyenlerin serbest ve iskânlı göçmen sayılacağı ve bunlar hakkında 2510 sayılı iskân kanunu
nun uygulanacağı öngörülmüştür. 

Bulgaristan'dan göç dalgasının başladığı sırada, 16.6.1989 tarihinde TBMM'den sözko-
nusu özel kanunun çıkartılmak ihtiyacının duyulması ve göçle ilgili hizmetlerin 2510 sayılı İs
kân Kanunu uyarınca ve dolayısıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmesinin uy
gun bulunması dikkate alınmadan, aradan 5 ay geçtikten sonra, 27.11.1990 tarihinde alman 
bir YPK. kararıyla, anılan yasa hükümlerini geçersiz sayan bir uygulamayı başlatmak, huku
ken izahı gayri mümkün bir anlayışı sergilemektedir. 

öte yandan, Devletin göçmen işleriyle ilgili Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi özel 
bir hizmet birimi varken, bu işlerle Devlet Bakanlığı'nın görevlendirilmesi, Bakanlıkların ku
ruluş ve çalışma esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanunla da bağdaşmamaktadır. 

Zira, anılan kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre Devlet Bakanları, Başbakan 
tarafından verilen görevi yapmakla yükümlüdür ve Yüksek Planlama Kurulunun herhangi bir 
görevi, Devlet Bakanlığı'na tevdiine cevaz veren yasal bir hüküm yoktur. 

Her ne kadar YPK.'na Başbakan Başkanlık yapmaktadır ve dolayısıyla bu kurulun karar
ları aynı zamanda Başbakanın kararıdır şeklinde de düşünülebilir ise de, YPK. da, Başbakanın 
bulunmadığı toplantılara, bir Devlet Bakanının da başkanlık edebildiği bir gerçektir. 

Kaldı ki, Başbakan da Başkanlığını deruhte etse bile, YPK, bir kamu hizmeti, bir yasa 
ile bir idarî birime tevdi edilmiş ise, bu yasayı gözardı ederek, aynı hizmetle başka bir idarî 
birimi görevlendiremez. Aksine düşünüş görev tedahüllerine yol açar ve yasalara saygısızlık 
teşkil eder. 

Ayrıca, taşra birimleriyle yurt düzeyine yayılmış, göçmen işlerinde deneyimli, gerekli bil
gi, beceri, personel araç ve gerece sahip Köy Hizmetleri gibi çok büyük bir Genel Müdürlüğün 
elinden, göçmen işlerine ilişkin yasal yetkinin alınarak, ne merkezde ve ne de taşrada örgütlen
memiş durumda bulunan bir Devlet Bakanlığı'nın bu konuda yetkili kılınması, yasalara uygun 
olmadığı gibi, sunulan nedenlerle başarılı ve verimli hizmet sunma ve süratle sonuç alma gibi 
hedeflere de ulaşmaya engel olacak bir tasarruf olarak tavsif edilebilir." 

Denilmektedir. 
5. Komisyonumuzda; usulüne uygun olarak bilirkişi sıfatıyla, A. Ü. Hukuk Fakültesi 

idare hukuku anabilim dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yıldırım Uler dinlenmiştir. Prof. Dr. 
Yıldırım Uler, mütalaasında: 
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"YPK kararının hukuka aykırı olduğunu, YPK'nın bir devir yetkisinin olamayacağını, 
; YPK'nm icrai bir kuruluş olmaması nedeniyle kendisinde olmayan bir yetkiyi devredemeyece

ğini, yetki devri için açık yasal dayanak gerektiğini beyan etmiştir. Ayrıca, YPK'ca alınan bu 
kararın sakat olduğu ancak, bu kararın sakat olmasının, yok olması anlamına gelmeyeceği, 
yani sakat da olsa bu kararın iptal edilinceye kadar geçerli olacağını ifade etmiştir." 

Diğer taraftan, "hukukta boşluk olmayacağını, elimizde bir mevzuat varsa, uyduğu ka
dar bu mevzuatın uygulanması gerektiğini vurgulamış ve İskân Kanununda ek maddelerle ya
pılan değişikliklerle Bulgaristan'dan gelenlerin de bu Kanuna tabi olacağının düzenlendiğini 
belirtmiştir." (Ek: 2/1) 

B) TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

Bir kararın; Anayasaya, kanunlara ve hukuka aykırılığına karar vermek yetkisi Yargı mer
cilerine aittir. f 

Sözkonusu Yüksek Planlama;Kurulu Kararının iptal edilinceye kadar geçerli olacağı ve 
bir hüküm ifade edeceği hukukun temel ilkelerinin bir gereğidir. 

Yüksek Planlama Kurulu; o günün şartlarını dikkate alarak Türkiye'nin itibarını ve bu 
açıdan kamu yararını gözeterek Bulgaristandan göçe zorlanarak ülkemize yerleşmek amacıyla 
gelen soydaşlarımıza Devlet Bakanlığı kanalıyla konut yaptırılmasına karar vermiş bulunmak
tadır. Bu kararın açık bir yasal dayanağı bulunmasa bile bu kararı alanların cezaî ve hukukî 

- sorumluluklarından ziyade siyasî sorumlulukları sözkonusu olabilir. 

Aksi takdirde; kanunların veya düzenleyici kararların yargı mercilerince iptal edilmesi so
nucunda, bu kanunları çıkaranların veya kararı alanların eylemlerinden dolayı cezalandırılma
sı gerekir. 

Yüksek Planlama Kurulu bir icra organı değil, bir karar organıdır. 
Bu kararın verdiği yetkilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığı hususu önem taşımaktadır. 

Bu nedenlerle Komisyonumuz; 27.11.1990 gün ve 90/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 
kararında imzaları bulunan eski Başbakan Yıldırım Akbujut, devlet Eski Bakanları Işın Çele
bi, İsmet ozarslan, Tarım ve KÖyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski 
Bakam Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında kamu 
davası açılmasına mahal bulunmadığı kanaatine varmıştır. ' 

V. SORUŞTURMANIN İKİNCİ KISMI ; 

DEVLET ESKİ BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN HAKKINDA RAPORU
MUZUN II. SORUŞTURMA KONULARI BÖLÜMÜNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN 
AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA İNCELENMESİ : 

A) GÖREV VE YETKİ GASPI YOLUYLA MEVZUATA AYKIRI OLARAK İNŞAAT 
VE İMAR A. Ş. İLE PROTOKOL YAPILMASI : 

Bulgaristan'dan zorunlu göç 2 Haziran 1989 tarihinde başlamış, Mayıs 1990 tarihine ka
dar Türkiye'ye giriş yapan soydaş sayısı 345 960 kişiye ulaşmıştır. (82 390 ailedir.) Bunlardan 
133 272 kişi (28 320 aile) Bulgaristan'a dönmüş, Mayıs 1990 ayı sonu itibariyle Türkiye'de ka
lanların sayısı 212 688'dir. 
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Başbakanlıkça yayımlanan 9.6.İ989 gün ve 8.3.08909 sayılı genel yazıyla; Bulgaristan'dan 
yurdumuza gelen soydaşlarımızın barındırılmasına ilişkin talimatlar duyurulmuş ve genel ko
ordinasyonu sağlamak için Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'm görevlendirildi
ği bildirilmiştir. (Ek: 1; Raporun 7 nolu eki.) 

Daha sonra Başbakanlıkça 20.9.1989 gün ve 1989/10 nolu genelge yayımlanmıştır. (Ek: 
1, Raporun 8 nolu eki.) 

2510 ve 3203 sayılı kanunlar yürürlükte olmasına rağmen Devlet eski Bakanı Recep Ercü
ment Konukman'ın tnşaat Ve tmar A. Ş. yetkilileri ile 28.8.1990 tarihli protokolü yaptığı gö
rülmektedir. (Ek: 1, Raporun 36 nolu eki.) Protokolün konusu, Bulgaristan'dan zorunlu göçe 
tabi tutulan soydaşlarımızın iskânında kullanılmak üzere Türkiye genelinde Bakanlıkça teslim 

6edilecek arazi üzerinde nitelikleri ve adedi Bakanlıkça belirlenecek konut inşaat işlerinin ya
pım, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin şirketçe yürütüleceği şeklindedir, tnşaat 
ve imar A.Ş., T. Emlâk Bankası A.O.'nun bağlı ortaklığıdır. 

B) İHALE USUL VE TEAMÜLLERİNE AYKIRI İŞLEMLERİN YAPILMASI : 

Konunun genel koordinasyonu ile Başbakanca görevlendirilen Devlet eski Bakanı Recep 
Ercüment Konukman tarafından konutyaptırılmaya başlanmıştır. 

Konutların yapımı önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, sonra Av
rupa İskân Fonundan sağlanan krediyle finanse edilmiştir. 

• Bilecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından alınan 1.8.1992 gün ve 
1166 sayılı yazıda (Ek: 1, Raporun 16 nolu eki) Vakıflarınca 120 konutun inşa edildiği, yükle
nici seçiminin Devlet Bakanlığınca yapıldığı belirtilmektedir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'm Bilecik Valiliğine gönderdiği yazıda (Ek : 
2/9); Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımızın iskânlarında kullanılmak üzere 
yaptırılmasını talep ettikleri konutlarla ilgili olarak, 100 tanesinin yapımını üstlenmek üzere 
Çomoğlu Mühendislik ve Müt. A.Ş.'nin yapmış olduğu teklifin uygun görüldüğü ve gereğinin 
yapılması istenmektedir. 

Kırklareli S. Y. D. V. Başkanlığının 23.9.1992 gün ve 1992/123 sayılı yazısında (Ek: 1, Ra
porun 17 nolu eki); Vakıfça 362 adet prefabrik konut yapıldığı, prefabrik konutların Devlet 
Bakanlığının 1.11.1989 gün ve 603 sayılı talimatları doğrultusunda Fonlar İhale Yönetmeliği
nin 44/b maddesine göre pazarlık usulü ile sözkonusu talimatta isimleri bildirilen firmalara 
ihale edildiği belirtilmektedir. 

Eskişehir S.Y.D.V. Başkanlığından alınan yazıdan (Ek: 1, Raporun 18 nolu eki) ve eklerin
den (Ek: 1, Raporun 19/A, B, C, H, I, K,) de anlaşılacağı üzere, bu ildeki konutların yapımı
nın Devlet Bakanlığının bildirdiği firmalara ihale edildiği görülmektedir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın imzasıyla İstanbul Valiliğine gönderi
len 28.3.1990 gün ve 03011 sayılı Fax'da (Ek: 1, Raporun 20/A nolu Eki), Istanbul-Kâğıthane 
ilçesinde yapılması planlanan konutların, ekte belirtilen firmalara davet yapılmak suretiyle ihale 
edilmesi istenmektedir. 

• İş verilen müteahhitlerden bazılarının müteahhitlik karnesi yoktur. (Ek: 1; Raporun 21 
ve 22 nolu ekleri.) ' 

Ayrıca; tnşaat ve tmar A. Ş. ile protokolün imzalanmasından sonra Devlet eski Bakanı 
Recep Ercüment Konukman'm onayını taşıyan 37 yapım sözleşmesi aktedümiştir. (Ek: 1, Ra-
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porun 65/A-C, 102, 109, 184, 202, 246, 375, 376, 413, 422, 440, 465, 467, 475, 484-487, 495-498 
ekleri) Bunlardan 33 işin sözleşmesi imzalanmadan önce yapılması gereken ihale öncesi hazır
lık ve ihale işlemleri yapılmamıştır. (Ek: 1, Raporun 98, 68/C nolu ekleri.) îki iş, müşavir fir
ma inşaat ve İmar A.Ş. (Emlâk Konut A.Ş.) nin de bilgisi dışında ihalesiz olarak doğrudan 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman tarafından Ek Protokollerle yükleniciye veril
miştir. (Ek: 1, Raporun 191, 214 nolu ekleri.) Kalan iki işten birisi yurt dışından getirilecek 
malzeme ile prefabrik konutyapımı olup bir firmanın (Egeer) müracaatı değerlendirilmiş, (Ek: 
1, raporun 94/B-C nolu ekleri.) diğeri için üç firmadan teklif alınmış ise de Devlet Bakanlığı
nın sözlü olarak işin verilmesini istediği (uygun bedel de bu firmaya aittir, Selka Ç.Ç.Y.S. ve 
Tic. Ltd. Şti.) firmaya iş verilmiştir. (Ek: 1, Raporun 93/A, 93/G nolu ekleri.) inşaat alanları
nın mülkiyet ve diğer yasal sorunları çözülmeden sözleşmeler yapılmıştır. Sözleşme eki olarak 
gösterilen teklif mektupları ve tatbikat projeleri dahi mevcut değildir. (Ek: 1, Raporun 173/B, 
174/B, 471-474,494 nolu ekleri.) sözleşmelerde imzalan bulunan İnşaat ve İmar A.Ş. yetkilile
ri yüklenici firmaların Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman tarafından seçilip ken
dilerine bildirildiğini ileri sürmüşler ve belge ibraz etmişlerdir. (Ek: 1, Raporun'49, 50, 52 nolu 
ekleri.) 

Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediyi İskân Fonuna aktarmayarak, ihale mevzuatı ba
kımından boşluk yaratılmıştır. 

37 sözleşme toplam 407 938 940 000 TL. bedelle imzalanmış olup, konut sayısı toplam 
9 498'dir. (Ek : 1; Raporun 65/B nolu eki.) 

C) YÜKLENİCİLERE AVANS ÖDEMELERİ VE DİĞER HUSUSLARDA MENFA-
'. AT SAĞLANMASI VE DEVLETİN RİSK ALTINA SOKULMASI VE ZARARA UĞRA

TILMASI : 

1. İdare ile Bursa-Kestel ilçesinde 1 000 konut inşaatının yapımını üstlenen Tepe Ağaç 
Metal ve tnş. San. A.Ş. arasında 10.9.1990 tarihinde Ankara 4. Noterliği tarafından tasdik edilmiş 
bulunan sözleşme akdedilmiştir. (Ek: 1, Raporun 102 nolu eki.) 

İşin yüklenici firmaya verilmesi aşamasında sâdece işin verildiği yüklenici firmadan teklif 
alınmış ve sözkonusu teklifte öngörülen 540 500 TL/m1 rakamı aynen kabul edilmiştir. Sözko-
nusu rakamın yüksek veya düşük olduğu kotlularında sözleşmeyi imzalayan İnşaat ve İmar A.Ş. 
Genel Müdürlüğü tarafından ye Devlet Bakanlığınca sağlıklı ve belgelere dayalı bir mukayese
nin yapılmadığı anlaşılmıştır. Nitekim, sözkonusu sözleşmenin imzalandığı tarihten yaklaşık 
üç ay sonra Orhangazi Belediyesi ile yapılan sözleşmede iş, sözkonusu Belediye'ye 500 000 TL./m2 

bedelle verilmiştir. 
(Ek : 1,. Raporun 50, 51, 52, 103, 104, 105 ve 106 nolu ekleri.) 
2. İdare ile İstanbul Pendik ilçesinde; "Pendik-Kurtköy Toplu Konut Alanında" 3 150 

göçmen konut inşaatını üstlenen Tepe Ağaç Metal ve İnşaat Sanayi A.Ş. arasındaki 5.10.1990 
noter tasdik tarihli sözleşmenin 1 ve 2 nci maddeleri gereğince müteahhit firmaya 1991 yılı so
nuna kadar teslim edeceği 1 inci kısım 1 650 adet konutiçin 1991 yılında (arsa dahil) (620 000 
TL/m2 birim götürü bedel ödeneceği; 1992 yılı sonunda teslim edilecek 2 nci kısım 1 500 adet 
konut için (arsa dahil ise 620 000 TL/m2 birim götürü bedele ek olarak 1992 yılında 374 000 
TL./m2 ek götürü bedel ödeneceğinin hüküm altına alınmış olduğu; 
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Oysa, Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman tarafından, sözleşmenin 19 uncu 
maddesine rağmen yetkisi olmadığı halde ve hiçbir gerekçeye dayanılmadan; müteahhit firma
nın 31.5.1991 tarih ve 84 sayılı talebi üzerine verilen 14.6.1991 tarih ve 03.011.037/2144 sayılı 
talimatla sözleşmenin tadil edilmiş oleduğu; böylece, sözleşmeye göre 1991 yılı sonuna kadar 
teslim edilecek olan 1 inci kısım 1 650 adet konuttan 298 adedinin, yine sözleşmeye göre 1992 
yılı sonuna kadar teslim edilecek olan 2 nci kısım 1 500 adet konuta ilave edildiği, dolayısı 
ile, 298 adet konut için 372 000 TL./m2 ek götürü bedel üzerinden toplam 8 982 029 800 TL. 
ödenek aktarılarak, müteahhit firmaya menfaat temin edilmiş olduğu görülmektedir. (Ek : 1;, 
Raporun, 202, 229 ve 230 nolu ekleri.) 

3. Müteahhitler arasında ayrıcalık yapılmamasını teminen işin avans verilmesi şartları
nın sözleşme eki olan ve ihaleden önce hazırlanması gereken şartnameyle düzenlenmesi gere
kirken, ihale yapılmadan sözleşme imzalanarak bu hususun gözardı edildiği; böylece, avans 
ile ilgili hususlarda firmalar arasında ayrıcalık yaratılmış olduğu; nitekim, Tepe Ağaç Metal 
ve İnşaat A.Ş. ile yapılan sözleşmede, diğer firmalarla yapılan sözleşmelere kıyasla bu firma 
yararına hükümler konulmuş olduğu; avans oranı, avans mahsubu, avansın veriliş amacı, avansın 
müteahhide mutlaka ödenip ödenmeyeceğine dair hususlar da bu firmanın kayırılmış olduğu 
görülmektedir. (Ek : 1, Raporun, 50, 51, 52, 65, 92, 113 ve 202 nolu ekleri.) 

4. İdare ile Bursa-Kestel İlçesinde 1 000 göçmen konut inşaatını üstlenen Tepe Ağaç Me
tal ve İnşaat Sanayi A.Ş. arasında imzalanan ve 10.9.1990 tarihinde Ankara 4 üncü Noterliği 
tarafından tastik edilmiş bulunan sözleşmenin 22 nci maddesinde yükleniciye ihale bedelinin 
°/Q 32'si oranında avans verilmesi öngörülmüş ve yükleniciye bu avans ödemesi yapılmıştır. (Ek: 
1, Raporun 102, 103, 109, 110 ve 111 nolu ekleri.) 

Sözkonusu işin avans verilmesi ve şartlan sözleşme eki olan ve ihaleden önce hazırlanma
sı gereken şartnamede düzenlenmemiş, iş verildikten sonra yüklenici ile imzalanan sözleşmede 
düzenlenmiştir. Bunun sonucunda da verilecek avansın oranı ve mahsubu hususları yüklenici 
firmaya ait teklif mektubunda nasıl önerilmiş ise sözleşmeye aynen yazılmış, gelecekte böyle 
bir sözleşme hükmünün idareye ne getirip ne götüreceğinin hesabı yapılmamıştır. 

Yüklenici firmaya avans verilmesi olayı iş verildikten sonra imzalanan sözleşmede değil 
ihale yapılmadan önce hazırlanan şartnamede öngörülmesi gerektiği halde bu gerekliliği yeri
ne getirmeyerek, avans oranı ve şartlarını yüklenici ile birlikte ve hatta yüklenicinin teklif mek
tubunda belirttiği avans rakamını aynen kabul ederek sözkonusu sözleşmeyi idare adına Dev
let eski Bakanı Recep Ercüment Konukman onaylamıştır. (Ek: 1, Raporun, 51, 52, 102, 103, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ve 116/A nolu ekleri.) 

5. Bursa-Kestel İlçesinde 1 000 göçmen konut inşaatını üstlenen Tepe Ağaç Metal ve İn
şaat Sanayi A.Ş. ile idare arasında imzalanan sözleşmenin 4 üncü maddesi ile işin başlama 
ve bitim tarihinin "Ruhsat", alınmasına yani ruhsatın alındığı tarihe bağlandığı, 

İdarece; (Devlet Bakanlığı ve İnşaat ve İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü arsanın hukukî soru
nu olduğu yani daha işin başında inşaat yapılacak arsanın başka bir kuruluşa ait olduğu ve 
Belediye tarafından tapu olmadan ruhsat verilemeyeceği bilindiği halde sözleşmenin 4 üncü 
maddesi ile işin süresinin (10 ay) başlama tarihi ruhsat alınma tarihine bağlanmış, 

Arsanın hukukî sorunları bulunduğu halde bu sorunların yokmuş gibi sözleşmenin 4 ün
cü maddesi hükmünü, sözleşmeye koymak suretiyle onaylayan Devlet eski Bakanı Recep Ercü-
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ment Konukman görevinde kayıtsız davranarak idareyi ileride çözülmesi güç ve zarara uğrata
cak sorunlarla başbaşd bırakmıştır. (Ek: 1; Raporun, 49, 50, 60, 51, 52, 53, 54, 102, 117, 118, 
119, 120, 121, 123, 124, 125A, B ve 126 A, B nolu ekleri.) 

6. Bursa-Kestel İlçesinde Tepe A. Ş. tarafından yapılmakta olan 2 000 Konut Altyapı İn
şaatı ile ilgili olarak; 

2 000 Konut Altyapı İnşaatının İhale Yapılmadan Ek Protokol ile Verilmesi Konusunda; 
Devlet Bakanlığı (Ercüment Konukman) ile İnşaat ve İmar A.Ş. arasında göçmen konut

larının Yapım, Müşavirlik, Mühendislik ve Kontrollük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin im
zalanan 28.8.1990 tarihli Protokolün 8 inci maddesi hükmü uyarınca Bursa-Kestel'de yapılan 
2 000 konulun altyapı inşaatının yapılmasının Devlet Bakanlığı tarafından (Ercüment Konuk
man) İnşaat ve İmar A.Ş. Genel Müdürlüğüne verildiği, , 

İnşaat ve İmar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirket Genel Müdürlüğüne, sözkonusu 
altyapı inşaatının ihalesinin Şirket Alım ve Satım İhale Yönetmeliğine göre ihale edilmesi ko
nusunda yetki verildiği ve Şirket Genel Müdürlüğü tarafından 2 000 konut altyapı inşaatı pro
jeleri ve keşiflerinin çıkartılmasının Başar Mühendislik firmasına verildiği ve sözkonusu fir
maya proje ve keşiflerin yaptırıldığı, 

Ancak, Devlet Bakanlığı tarafından (Ercüment Konukman) İnşaat ve İmar A.Ş.'ne veri
len altyapı inşaatının yapılmasına ilişkin yetki geri alınmadan, Bursa Kestel'de 1 000 konut-
yapmakta olan Tepe Ağaç, Metal ve İnşaat Sanayi A.Ş.'ne ihale yapılmadan 2 000 konutun 
altyapı inşaatının yapılması işinin, imzalanan (Devlet Bakanlığı adına Bakan Müşaviri Yüksek 
Mimar Fikri Kolenoğlu tarafından imzalanan ve Devlet Bakanı Ercüment Konukman tarafın
dan onaylanan 28.3.1991 tarihli Ek Protokol ile tenzilatsız olarak verildiği, 

Sözkonusu Ek Protokole göre işin keşfinin 1991 yılı fiyatlarıyla 19 600 000 000 TL. oldu
ğu, sözkonusu keşfin İnşaat ve İmar A.Ş. tarafından Başar Mühendislik firmasına çıkarttırı
lan ve 1990 yılı fiyatlarıyla 12 564 102 564 TL. olan miktarın 1991 yılı karne katsayısı olan 
1.56 ile çarpılması sonucu bulunduğu, 

Diğer yandan, Devlet Bakanlığı (Mehmet Çevik) tarafından 5.8.1991 tarihinden sonra ihale 
edilen göçmen konutları inşaatları ile birlikte altyapı inşaatları işlerinin de ortalama % 15-16 
tenzilatla yüklenici firmalara ihale edildiği, 

Tespit edilmiştir. ı 
Bursa İli Kestel İlçesinde değişik firmalar tarafından yapılmakta olan 2 000 konutun alt

yapı inşaatı işlerinin (İnşaat ve İmar A.Ş.'nin ihale usulleri doğrultusunda) yaptırılması görev 
ve yetkisi Devlet Bakanı Ercüment Konukman tarafından İnşaat ye İmar A.Ş. Genel Müdürlü
ğüne verilmiştir. İnşaat ve İmar A.Ş. tarafından bu yetki doğrultusunda ilk olarak altyapı in
şaatının projeleri şirket Alım ve Satım İhale Yönetmeliğinin 26/B maddesine göre (Belli istek
lilerden Kapalı Teklif Almak suretiyle) ihale edilmiş ve sözkonusu projeler Başar Mühendislik 
firmasına yaptırılmıştır, Devlet Bakanhğı tarafından İnşaat ve İmar A.Ş.'ne verilen ihale yetki
si geri alınmadan, sözkonusu 2 000 konutun altyapı inşaatı işlerinin Devlet Bakanlığı ile (Dev
let Bakanlığı adına Yüksek Mimar Bakanlık Müşaviri Fikri Kolenoğlu imzasını taşıyan) Tepe 
Ağaç Metal Sân. tnş. A.Ş. arasında imzalanan ve Ankara 4. Noterliği tarafından 28.3.1991 ta
rihinde tastik edilen "Ek Protokol" ile altyapı işlerinin yapılması tenzilatsız olarak 19 600 000 . 
000 TL. keşif bedeli ile Tepe A.Ş. firmasına verilmiştir. 
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Devlet Bakanlığı ile Tepe A.Ş. firması arasında imzalanan Ek protokolde, sözkönusu ek 
protokolün tnşaat ve İmar A.Ş. ile Tepe A.Ş. arasında imzalanan 1000 konut inşaatı sözleşme
si eki olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, ek protokolde tnşaat ve İmar A.Ş. (Emlak Konut 
Genel Müdürlüğü) yetkililerinin imzasının olmadığı gibi protokol imzalanmazdan önce her
hangi bir bilgilerinin de olmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, altyapı inşaatına ait yüklenici firma ile imzalanan ek protokolde işin ne 
zaman başlayacağı ve ne zaman bitirileceği konusunda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Ayrı- v 

ca, sözleşmelerle değil, sözleşme eki şartnamelerle verilmesinin öngörülmesi zorunlu olan avans 
hususu ek protokole konulmuş ve yükleniciye altyapı keşfinin yüzde 32'si kadar avans ödemesi 
yapılmıştır. 

19 600 000 000 TL.'Iık altyapı inşaaünı ihale yapmadan Tepe A.Ş. vererek Devletin 1991 
yılı fiyatlarıyla yaklaşık 3 milyar lira zarara (Eğer sözkönusu iş ihale ile verilmiş ye tenzilat 
oranı yüzde 15 olsa idi) uğramasına neden olunmuştur. (Ek: 1; Raporun 36, 65, 67, 78, 92, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ve 195 nohr 
ekleri.) 

7. İstanbul İli Pendik İlçesinde; "Pendik-Kurtköy Toplu Konut Alanında" Tepe Ağaç 
Metal ve İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından yapımı taahhüt edilen 3 150 adet göçmen konutu inşa
atı ile ilgili olarak; 

Arsa temini konusunda, 
1. Götürü bedel karşılığında; arsa temini ve bu arsalar üzerinde konut yapımına dair söz

leşmede (5.10.1990 noter tasdik tarihli) imzası bulunan müteahhit firma tarafından; gerek söz
leşmede gerekse 25.9.1990 gün ve tnş. Koor. 254 sayılı firma teklif mektubunda; gerçeğe aykırı 
beyanda bulunularak, sözleşme tarihinde müteahhit firma mülkiyetinde bulunmayan 17 adet 
arsanın firma tasarrufu altında bulunduğu bildirilmiş, 

Yine, bahsekonu arsalar için gerekli mülkiyet araştırması yapılmadan sözkönusu sözleş
me onaylanmıştır. 

2. Adı geçen yüklenici tarafından sözleşme noter tasdik tarihi sonrası 486 gün (bir yıl 
dört ay) içerisinde peyderpey olmak üzere bahsekonu arsaların 7 tanesinin Devlet eski Bakanı 
Recep Ercüment Konukman'ın üyesi olduğu S.S. Yükselen Yurt Konut Yapı Kooperatifinden 
satın alınmış olduğu, geri kalan 10 adet arsanın ise başka bir kooperatiften (S. S. Türk Basın 
Birliği Konut Yapı Kooperatifi) satın alınmış olduğu; -

Yine bu arsaların kooperatiflerce müteahhit firmaya satıldığı fiyat ile müteahhit firmaca 
Devlet Bakanlığına satıldığı fiyat arasında 1991 yılı fiyatlarıyla Devlet aleyhine 10 992 048 276 
TL. bedel farkının mevcut olduğu, böylece Devlet hazinesinin zarara uğratılmış olduğu; 

Bunu müteakip olarak, 30.5.1991 tarihli toplantı tutanağında belirtildiği üzere; bahseko
nu sözleşmede onay imzası bulunan Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'ın üyesi olduğu 
S.S. Yükselen Yurt Konut Yapı Kooperatifi konut inşaatlarının da aynı sözleşmede imzası bu
lunan müteahhit firmaca (Tepe Ağaç Metal ve İnşaat Sanayi A.Ş.) inşa ettirileceği; 

Esasen; sözleşme öncesinde idare tarafından kamu kaynaklarından (Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü, Belediye veya Hazine arazileri vb.) arsa teminine dair herhangi bir araştırmanın ya
pılmadığı veya arsası yüklenici tarafından temin edilmek üzere götürü bedelle inşaat yapımına 
dair bir ihale açılmadığı, oysa, sözleşme tarihinde "Pendik-Kurtköy Toplu Konut Alanında" 
kamuya ait arsaların bulunduğu; 
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3. Herhangi bir ihale yapılmadan tanzim edilen sözkonusu sözleşmeyle; müteahhit fir
ma teklif mektubunda önerilen arsaların; birbirlerinden kuşbakışı olarak 500 ile 1 500 metre 
uzaklıkta 9 ayrı küme halinde Pendik-Kurtköy Toplu Konut Alanında dağınık olarak bulun
masına ve bu nedenle altyapı masraflarının normalin üzerinde artacak olmasına rağmen; her
hangi bir maliyet araştırması yapılmadan teklif aynen kabul edilerek Devletin altyapı inşaatı 
için fazladan bedel ödemek zorunda bırakıldığı, 

Nitekim, görevli bilirkişiler tarafından düzenlenen "Teknik Rapor" da; yapılan bir inşaa
tın veya tesisin 1 inci keşif bedelinin normal şartlarda % 10 ile 15 mertebesindeki orarının alt
yapı bedeli olarak alınabileceği belirtilmiş olduğu; sözleşmenin 1 ve 2 nci maddeleriyle sözleş
me eki "Pendik-Kurtköy Sosyal Konut İnşaatlarına Ait özel Teknik ve İdarî Şartname'*nin 
4 ve 10 uncu maddeleri gereğince hesaplanan toplam götürü bedelden arsa götürü bedeli dü
şüldüğünde bulunacak olan konut inşaatı götürü bedelinin (118 916 869 214 TL.) % 15*i olan 
17 837 530 382 TL.'yi 3 150 konut altyapısı birinci keşif bedeli olan 34 500 000 000 TL.'den 
düştüğümüzde bulunacak olan 16 662 469 618 TL. farkın, arsaların birbirinden uzak ve dağı
nık seçilmesi nedeniyle Devletin altyapı için gereksiz yere fazladan ödemek zorunda kalacağı 
bedel olduğu; 

öte yandan arsaların bu haliyle seçilmesi sonucunda bu amaç için ayırlan maddî kaynak
ların, (göçmenlere yönelik konut ve altyapı inşaatları finansmanı) aralarında sözleşmede onay 
imzası bulunan Devlet eski Bakanı Ercüment Konuknıan'ın üyesi bulunduğu "S. S. Yükselen 
Yurt Konut Yapı Kooperatifi" mülkiyetindeki (3397/1 parsel numaralı) arsanın da yer aldığı 
diğer arsaların altyapılarının tesis edilmesine kullanılmış olduğu; 

Tespit edilmiştir. * • - • 
(Ek : 1, Raporun 51, 52, 53, 54, 98, 99/B, 100, 174/B, 202, 203, 204/A, B, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, 211, 212, 213 ve 221 nolu ekleri.) 
8. İstanbul İli, Pendik İlçesi''Pendik-Kurtköy Toplu Konut Alanında'' Tepe Ağaç Metal 

ve İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından yapımı taahhüt edilen 3 150 adet göçmen konutu altyapısı 
ile ilgili olarak; ' 

İhale yapılması görevi Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğüne verilmiş olduğu ve Şirket 
tarafından işin bir ihaleyle yaptırılması gerektiği halde bu işin üst yapı (konut) inşaatını taah
hüt etmiş olan yükleniciye ek protokolle (28.3.1991 noter tastik tarihli) ihale açılmadan, dola-
yısı ile tenzilat yapılmadan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, tiler Bankası ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü birim fiyatları ile ödeme yapılmak üzere verildiği, ek protokol metninde toplam 
taahhüt bedeli 34 500 000 000 TL. olarak belirtilmesine karşılık işin keşfinin çıkarılmamış ol
duğu; işin başlangıa ve bitiş tarihlerinin (süresinin ise belirtilmediği; böylece, bu müteahhit > 
firmaya menfaat sağlanmakta olduğu; Devlet kaybının 5 175 000 000 TL.'nin üstünde olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
(Ek: 1, Raporun, 194 202, 214 ve 222 nolu ekleri.) 
9. Yüklenici firmalar ile idare (Devlet Bakanlığı ve İnşaat İmar A.Ş.) arasında imzala

nan sözleşmeler eki özel İdarî ve Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesi ile (Tepe A.Ş. ile imza
lanan sözleşme) Demir, çimento, akaryakıt, kereste ve cam için Malzeme Fiyat Farkı verilmesi
nin belirtildiği, 

Yine sözkonusu maddede, yüklenici firmaya malzeme fiyat farkı verilmesinde herbir dai
re için; Akaryakıt'ın 1 200 Kg. (mazot), Yuvarlak Demir'in 5 500 Kg. (12 bedeli esas alınacak
tır), çimentonun ise 35 ton hesabı ile kabul edilerek uygulama yapılacağının öngörüldüğü, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 373) 



•— 19 — 

İnşaatın (Tepe A.Ş.'nin yapmakta olduğu Bursa-Kestel 1 000 konut inşaatı) Betonarme 
projelerinden ve inşa mahallinde gerçekleştirilen imalatlar üzerinden yaptırılan hesaplamada, 
yüklenici tarafından bir daire için (60 m1) kullanılan Yuvarlak Demir miktarının (profil ve saç 
dahil) 2801 Kg. çimento miktarının 11 710 ton olduğu belirlenmiş. Akaryakıt miktarı yükleni
cinin nakliyeye tabi malzemeleri nereden temin edeceği bilinmediğinden tespit ettirilememiş, 

. ancak, Devlet Bakanlığı tarafından (Mehmet Çevik) 5.8.1991 tarihinden sonra ihale edilen ve 
Bursa İli Görükle mevkiinde'Türan Hazinedaroğlu firması tarafından yapılacak olan 1 500 ko
nut inşaatına ait sözleşme eki şartnamede bir daire için fiyat farkı verilecek akaryakıt miktarı
nın 500 Kg. olarak alındığı, diğer malzemelerdeki (Demir ve Çimento) miktarlarında yaptın1 

lan hesaplama sonucu bulunan miktarlara yakın olduğu, 
Belirlenmiştir. 

Bu belirlemeye göre yüklenici firmalara bir daire için inşaatta kullanmadıkları satın al
madıkları ve dolayısıyla K.D.V. ödemedikleri 2 669 ton demir için, 23 290 ton çimento için 
ve 700 Kg. akaryakıt için fazladan malzeme fiyat farkı ödemesinde bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Gerek Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinden ve gerekse Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından verilen görüşlerde; yükleni
ci firmalara, satın almadıkları ve inşaatta kullanmadıkları bir malzeme için Fiyat Farkı verile
meyeceği, Malzeme Fiyat Farkı hesaplamasında esas alınması gereken miktarların yükleniciler 
tarafından inşaatta kullanılan miktarlar olması gerektiği belirtilmiştir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, yüklenici firmalara inşaatta kullanmadıkları, satın almadık
ları ve dolayısıyla da K.D.V. bile ödemedikleri malzemeler için (Demir, çimento ve akaryakıt) 
onaylanan sözleşmeler ile bugüne kadar toplam 15 320 857 834 TL. fiyat farkı verilmesine ve 
devletin zarara uğratılmasına sebep olunmuştur. (Ek: 1, Raporun 102, 103, 134,137, 138, 139/A, 
B,C, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/B-A, 174/B-A 
ve 175 nolu ekleri.) 

10. îdare ile (Devlet Bakanlığı ve İnşaat İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü) EMT Erimtan Mü
şavirlik Taahhüt Tic. A.Ş. arasında Ankara Sincan ilçesinde 300 konut yapmak üzere 21.12.1990 
tarihli sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin noter tastikinin yapılmadığı, (Ek: 1, Raporun 422 
nolu eki.) 

Sözkonusu sözleşmenin imzalanmasından önce idare tarafından (Devlet Bakanlığı ve İn
şaat Afe4mar_A^Şi_G^nel^lüdJirJüğü)^ bir ihale yapılmadığı, 

Yüklenici firmaya işyeri teslimi yapılmaması olmasına rağmen Devlet Bakanlığının (Ercü
ment Konukman) 9.4.1991 günlü talimatı ile yüklenici firmaya 2 500 000 000 TL. avans öde
mesinde bulunulduğu, 
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Gerek sözleşmenin imzalandığı ve gerekse avansın ödendiği tarihte inşaatın yapılacağı ar
sanın hukukî sorunlarının (tahsis, imar durumu gibi) çözümlenmediği, ayrıca konutların yapı
lacağı arsalarda Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat stoku bulunduğundan ve bu stoğun kal
dırılması işlemi uzun süre aldığından yüklenici firmaya işyeri tesliminin Tiına-Üçer Müşavirlik 
firması tarafından 9.9.1991 tarihinde yapıldığı, 

Dolayısıyla söz konusu avansın hiçbir iş yapmadığı halde yaklaşık S ay yüklenici üzerinde 
kaldığı tespit edilmiştir. 
(Ek : İ, Raporun 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,437/B 
ve 438 Nolu ekleri.) 

11. Bürsa-Kestel İlçesinde 500 adet göçmen konutu inşaatını üstlenen Ere Mühendislik 
Ltd. Şti. Ue tdare arasında imzalanan ve 9.11.1990 tarihinde Ankara 27 nci Noterliğince tasdik 
edilen sözleşmenin 22 nci maddesine istinaden yüklenici firmaya ihale bedelinin % 30'u ora
nında (16 215 000 000 TL. % 30 = 4 864 500 000 TL.) avans ödenmesi gerekirken 
5 000 000 000 TL. (Beş milyar) avans ödendiği ve yüklenici firmaya haksız yere 135 500 000 
TL. (Yüzotuşbeş milyon beşyüzbin) tutarında kazanç temin edildiği, tespit edilmiştir. (Ek : 1; 
Raporun 246, 247/A-B, 248, 249, 250, 251 ve 252 Nolu elderİ.) 

12. Ere Mühendislik Ltd. Şti'nin taahhüdünde inşa edilen Bursa-Kestel 500 konut inşaa
tıyla ilgili olarak yüklenici firma ve idare arasında (Devlet Bakanlığı ve İnşaat ve tmar A.Ş.) 
aktedilen ve 9.11.1990 tarihinde Ankara 27 nci Noterliğince tasdik edilen sözleşme eki olan özel 
İdarî ve Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde demir, çimento, akaryakıt, kereste ve cam için 
malzeme fiyat farkı verilmesinin öngörüldüğü, yine aynı maddede, yüklenici firmaya malzeme 
fiyat farkı verilmesinde her bir daire için; akaryakıtın 1 200 kg. (Mazot) yuvarlık demirin 500 
kg. (% 12 bedeli esas alınacaktır.), çimentonun ise 35 ton hesabı ile kabul edilerek uygulama 
yapılacağının belirtildiği, • 

İnşaatın betonarme projelerinden ve inşaat mahallinde gerçekleştirilen imalatlar üzerin
den yaptırılan hesaplamada; yüklenici tarafından bir daire için (60 m2) kullanılan yuvarlak de
mir miktarının (profil ve saç dahil) 2 862 ton, çimento miktarının 11 710 ton oludğu belirlen
miş, akaryakıt miktarı ise yüklenicinin nakliyeye tabi malzemeleri nereden temin edeceği bilin
mediğinden tespit ettirilememiş, ancak Devlet Bakanlığı tarafından (Mehmet Çevik 5.8.1991 
tarihinden sonra ihale edilen ve Bursa İli Görükle mevkiipde İbran Hazinedaroğlu firması ta
rafından yapılacak olan 1 500 konut inşaatına ait sözleşme eki şartnamede bir daire için fiyat 
farkı verilecek akaryakıt miktarının 500 kg. olarak alındığı, diğer malzemelerdeki (Demir ve 
çimento) miktarlarında müfettişlikçe yaptırılan hesaplama sonucu bulunan miktarlara yakın 
olduğu, 

Belirlenmiştir. 

Bu tespite göre yüklenici firmalara bir daire için inşaatta kullanmadıkları, satın almadık
tan ve dolayısıyla KDV ödemedikleri 2 638 ton demir için, 23 290 ton çimento için ve 700 kg. 
akaryakıt için fazladan malzeme fiyat farkı ödemesinde bulunulduğu, anlaşılmıştır. 

Devlet Bakanlığı tarafından yukarıda belirtilen hatalı sözleşme hükmü ve uygulaması ko
nusunda gerek Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinden, gerekçe Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından alınan görüşlerde; yükleni
ci firmalara, satın almadıkları ve inşaatta kullanmadıkları bir malzeme için fiyat farkı 
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verilemeyeceği, malzeme fiyat farkı hesaplamasında esas alınması gereken miktarların yükle
niciler tarafından inşaatta kullanılan miktarlar olması gerektiği belirtilmiştir. 

Ere Mühendislik Ltd, Şti. taahhüdündeki Bursa-Kestel 500 konut inşaatında, yüklenici 
firmanın inşaatta kullanmadığı, satın almadığı ve dolayısıyla KDV ödemediği (Demir, çimen-

v to ve akaryakıt) malzemeler için firmaya toplam 1 432 570 304 TL. fiyat farkı verilerek Devlet 
zarara uğratılmıştır. (Ek : 1; Raporun, 137, 246, 268/A-B, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 
ve 276 Nolu ekleri.) 

13. Göçmen konutları inşaat ruhsatları ile ilgili olarak; 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 19.2.1992 gün ve 7271-7282 sayılı dağıtımlı yazı

lan üzerine Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Ba
lıkesir, Tekirdağ ve Edirne Valiliklerince düzenlenen cevap yazılarında, bu illerde inşa edilmek
te olan göçmen konutlarının büyük bir kısmı için arsa mülkiyet problemi çözümü ve imar pla
nı yapımının halen devam etmekte olduğu, bir kısmında ise bu çalışmalar sonuçlandırılarak 
ruhsat alma işlemlerinin tamamlanmakta olduğu, esasen söz konusu konutların çoğu için arsa 
mülkiyet problemlerinin çözümü ile imar planlarının yapılması işlemlerinin işin aciliyetine bi
naen yapım sözleşmesi sonrasına bırakılmış olduğu; sözleşme sonrası halledilmeye çalışılan söz 
konusu sorunların ise vakit almaları nedeniyle henüz sonuçlandırılamamış olduğu; oysa, imar 
mevzuatı gereğince arsa ve imar planı işlemleri sonuçlandırılmadan inşaat ruhsatnamesi dü
zenlenmesinin mümkün olamayacağı; 

Bu nedenle, Devlet Bakanlığınca söz konusu arsa ve imar problemlerinin sonuçlandırıla
rak ilgili inşaatlara ruhsatname alınmasının temini gerektiği, 

Belirtilmektedir. 
(Ek: 1, Raporun 125/A-B, 449/A-B, 450, 453, 454, 455, 456, 458, 459 ve 460 Nolu ekleri.) 

Yukarıda belirtilen konut inşaatları için ilk müşavir firma İnşaat ve imar A.Ş. zamanında 
yapılan sözleşmelerde; imar mevzuatına göre inşaat ruhsatnamesi öncesi mutlaka halledilmesi 
zorunlu olan ve zaman gerektiren arsa mülkiyet problemlerinin çözümü ve imar planlarının 
yaptırılması işlemleri sözleşme sonrasına bırakıldığı halde; sözleşmelerde inşaat süresi başlan-
gıcımn "inşaat ruhsatnamesi tarihi"ne bağlanmış olduğu, böylece idarenin, müteahhitlerin süre 
uzatım talepleri açık hale getirilerek risk altına sokulduğu anlaşılmaktadır. 

14. İdare ile (Devlet Bakanlığı ve İnşaat ve İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü) Yaptaş Taah. 
Tic. A.Ş. ve Ekşiler İnş. Taah. San. Tic A.Ş. arasında İstanbul Kâğıthane'de 200'er konut yap
mak üzere 27.12.1990 tarihli sözleşmelerin imzalandığı, 

Söz konusu sözleşmelerin imzalanmasından önce işlerin adı geçen firmalara verilmesi için 
ihale yapılmadığı, gerek sözleşmelerin imzalandığı tarihlerde ve gerekse yüklenici firmalara yer 

\ tesliminin yapıldığı tarihlerde konutların yapılacağı arsaların (mülkiyet veya tahsis gibi, imar 
planı gibi) hukukî sorunlarının çözümlenmediği, 

Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 14.2.1991 tarihinde Ekşiler İnş. San. Tic. 
A.Ş.'ne işyeri teslimi yapıldığı, Devlet Bakanlığının (Ercüment Konukman) 8.3.1991 ve 4.4.1991 
tarihli talimatları ile yüklenici firmaya 1 600 000 000 TL. avans ödemesinde bulunulduğu, 

Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 14.2.1991 tarihinde Yaptaş Taah. Tic. 
A.Ş.'ne işyeri teslimi yapıldığı, Devlet Bakanlığının (Ercüment Konukman) 8.3.1991, 4.4.1991 
ve 9.4.1991 tarihli talimatları ile 1 750 000 000 TL. avans ödemesinde bulunulduğu, 
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Yukarıda belirtilen her iki yüklenici firmanın da konutların yapımına, Kâğıthane'de yer 
alan arsanın sorunlu çıkması sonucunda konutların istanbul Küçükçekmece tkitelli'de yaptı
rılması kararı verildiğinden 26.6.1992 tarihinde başlanabildiği, 

Tespit edilmiştir. 

Sözleşmenin yapıldığı 27.12.1990 tarihinde her ne kadar sözleşmelerde konutların Kâğıt
hane'de yapılacağı vurgulanmış ise de, sözleşme yapılmadan önce Devlet Bakanlığı tarafından, 
konutların yapımına ilişkin herhangi bir arsa tahsisi yaptırılmamıştır. Bunun sonucunda da 
arsa sorunu çözümlenmeden yüklenici firmalara iş verilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca, 
arsanın hukukî problemi tamamen halledilmeden, yüklenici firmalar Devlet Bakanlığının tali
matı ile başlatılmış ve daha sonra söz konusu inşaatlar yine Devletin başka bir birimi tarafın
dan durdurulmuştur. 

Arsa sorunu halledilmeden müteahhitlerle sözleşme yapılmış, müteahhitlere yer teslimi ya
pılarak avans ödenmesinde bulunulup Devletin 3,350 milyar lirası yaklaşık 15 ay gibi bir süre 
yüklenici firmaların üzerinde bırakılmıştır. . 

(Ek : 1; Raporun 280, 281, 282/A.D, 283 284, 285, 286, 287/A-B, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312 ve 313/A-B Nolu ekleri. 

D) SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASINDAKİ İHMALLER VE SÖZLEŞME-
LERDEKİ BAZI USULSÜZLÜKLER VE NOKSANLIKLAR NEDENİYLE DEVLETİN 
ZARARA UĞRATILMASI : 

1. Tepe Ağaç Metal ve İnşaat Sanayi A.Ş. ile yapılan 5.10.1990 Noter tasdik tarihli söz
leşmede tespit edilen bazı usulsüzlüklerle ilgili olarak; ' • • " ' ' . 

(a) Herhangi bir ihale açılmadan 1990 yılında müteahhit firma Tepe Ağaç Metal ve İn
şaat Sanayi A.Ş. ile yapılan 5.10.1990 noter tasdik tarihli sözleşmenin; fiyat farkları ile ilgili 
düzenlenen 1 inci ve 2 inci maddeleri ve avansla ilgili düzenlenen 22 nci maddesinde bir yıl 
sonra 1992 yılında inşaatına başlanılacak 2 kısım 1 500 adet konut için müteahhit firmaya bir 
yıl öncesinden 1990 yılında 0.32 oranında avans verilmesi öngörüldüğü; dolayısı ile sözleşmeyi 
müteakip 2 kısım 1 500 adet konut için inşaata başlanılmadan 8 ay ve 4 gün önce (26.3.1991 
tarihi itibari ile) peyderpey avans ödenmiş olduğu; böylece.Devletin 26.038.512.000 TL.sı 8 ay 
ve 4 gün süreyle gereksiz yere müteahhit firma üzerinde tutularak Devlet hazinesinin zarara 
uğratıldığı anlaşılmıştır. 

(b) Sözleşmenin 1 inci 2 nci ve 22 nci maddeleri gereğince 1992 yılında başlanılacak 2 
nci kısım 1 500 adet konut için 8 ay 4 gün öncesinden ödenen 26.038.512.000 TL. avans veril
meyip; bu parayla 1991 yılı fiyatlarıyla 1991 yılı içerisinde başlanılıp bitirilmesi kaydı ile 700 
adet konutun ihale edilerek inşa ettirilebileceği; 

Oysa, söz konusu sözleşmeyle 1990 yılındaki acil göçmen konutu ihtiyacına rağmen (yak
laşık 20 000 adet) bu yapılmayıp; üstelik bir yıl sonra (1992 yılı sonunda) teslim edilecek olan 
1 500 adet konuttan 700 adedi için; Devletin, yüklenici firmaya toplam 15 624 000 000 TL. 
fiyat farkı ödemek zorunda bırakıldığı; diğer bir deyişle; sözleşmenin 2 nci maddesinde yer 
alan 1992 yılında yapılacak 2 nci kısım 1 500 adet konut için ödenecek olan toplam 
33 480 000 000 TL. fiyat farkının 15 624 000 000 TL.sının gereksiz yere fiyat farkı olarak yük
lenici firmaya ödenmesine neden olunduğu ve hazinenin zarara uğratılmış olduğu; 

Tespit edilmiştir. 
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(c) Yine, ihale açılmadan düzenlenen sözleşmenin 1 inci ve 2 nci maddelerine göre 1992 
yılında yapılacak 2 nci kısım İ 500 adet konutla ödenecek olan fiyat farkı için, aynı sözleşme
nin 22 nci maddesine göre ayrıca 8 182 512 000 TL. avans ödemesi yapılarak, Devlet parasının 
gereksiz yere müteahhit üzerinde tutulduğu, böylece Devlet hazinesinin zarara uğratılmış ol
duğu görülmektedir. 

Böylece; toplam olarak 34 221 024 000 TL.sının avans olarak firma üzerinde tutulmasına 
ve aynı firmaya 15 624 000 000 TL. fiyat farkı ödenmesine sebebiyet verilmiştir. 

(Ek : 1; Raporun, 52, 171, 174/B, 202 ve 222 Nolu ekleri ile 163-168 inci sahifeleri.) 

2. İdare ile (Devlet Bakanlığı ve İnşaat İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü) Karabay İnş. San. 
Tic. Ltd. Şti. ve M. Rıza Akkaya A.Ş. arasında Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde 200*er konut yap
mak üzere 8.12.1990 tarihli sözleşmelerin imzalandığı, 

Söz konusu sözleşmelerin imzalanmasından önce idare (Devlet Bakanlığı ve İnşaat İmar 
A.Ş. Genel Müdürlüğü) tarafından bir ihale yapılmadığı, Ercüment Konukman tarafından 
8.12.1990 tarihinde onaylanan sözleşmelerin 21.6.1991 tarihinde (21.6.1991 gün ve 2239 sayılı 
yazı ekinde) Emlak ve Konut A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderildiği, 

Ek sözleşmelerde; imzalanan ilk sözleşmede belirtilen 540 500 TL./m2 rakamının değişti
rildiği ve konutların % 15'inin 540 500 TL/m2 fiyatı ile °/o 85'inin ise 540 500 TL./ mJ'nin 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1992 yılı karne katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak bedel 
ile yaptırılmasının öngörüldüğü, bu uygulama ile konut maliyetlerinin 7 277 292 000 TL. arttı
ğı ve dolayısıyla idarenin bu miktar kadar zarara uğratıldığı, 

Karabay İnş. Tic. San. Ltd. Şirketinin konutların yapımına 6.2.1992 tarihinde, M. Rıza 
Akkaya Anonim Şirketinin 21.4.1992 tarihinde başlayabildiği, yüklenici firmaların ise başlaya-
mama nedeninin; söz konusu konutlann yapılacağı arsanın hukukî sorunlarının (mülkiyet, tahsis, 
imar durumu gibi) çözümlenmemiş olmasından kaynaklandığı, ek sözleşmelerin 20.11.1991 ve 
18.10.1991 tarihleri arasında Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik tarafından onaylandığı, 

Tespit edilmiştir. . 

İnşaatların geç başlaması ve bunun sonucunda inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle idare 
7 277 292 000 TL. zarara uğratılmıştır. Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman tarafın
dan 8.12.1990 tarihinde onaylanmış bulunan sözleşmeler ancak 5,5 ay sonra 21.6.1991 tarihin
de uygulanmak üzere Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu 6,5 aylık ge
cikme ana sözleşmede 10 ay olarak belirlenen işin süresinin 6,5 ay artmasına ve dolayısıyla 
gecikmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da idare yüklenici firmalar ile ek sözleşme 
imzalamak zorunda kalmış ve yüklenici firmalara fiyat farkı ödemek zorunda bırakılmıştır. 

Ek : 1; Raporun, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 
390, 391, 392/A-C, 394/A-C, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/A-B, 407, 408/B, 409, 410, 
411 ve 412 Nolu ekleri.) 

3. İdare ile (Devlet Bakanlığı ve İnşaat İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü) Harun Ekşi (Mah
mut Ekşi) arasında Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde 200 konut yapmak üzere 8.12.1990 tarihli söz
leşmenin imzalandığı, 
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Söz konusu sözleşmenin imzalanmasından önce idare tarafından (Devlet Bakanlığı ve in
şaat îmar A.Ş. Genel, Müdürlüğü) bir ihale yapılmadığı, 

Devlet Bakanı Ercüment Konukman tarafından 8.12.1990 tarihinde onaylanan sözleşme
nin 22.3.1991 tarihinde (22.3.1991 gün ve 1127 sayılı yazı ekinde) İnşaat ve İmar A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne gönderildiği, 

Devlet Bakanlığının 25.4.1991 gün ve 1470 sayılı oluru uyarınca işin (Harun Ekşi ve Mah-
muk Ekşi'ye ait) Ekşioğlu İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti'ne devredildiği, 

Yüklenici firmaya işyeri teslimi yapılmamış olmasına rağmen Devlet Bakanlığının (Ercü
ment Konukman) 9.4.1991 günlü talimatı ile 1 000 000 000 TL. avans ödemesinde bulunuldu
ğu, yüklenici firmaya işyeri tesliminin Tuna-Üçer İş Ortaklığı tarafından 7.8.1991 tarihinde ya
pıldığı ve dolayısıyla Devletin 1 000 000 000 TL.'smın hiçbir iş yapmadığı halde yaklaşık 4 ay 
yüklenici firma üzerinde bırakıldığı, 

Tespit edilmiştir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman, yüklenici firma ile imzalanan sözleşmeyi 
8.12.1990 tarihinde onaylamış olduğu halde, sözleşmeyi uygulamak üzere Emlak Konut A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne göndermeyerek anlaşılamayan bir nedenle 3,5 ay sonra söz konusu söz
leşmeyi uygulamak üzere Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğüne 22.3.1991 tarihinde gönder
miştir. Bu nedenle fiyat farkı ödenmesine neden olunmuştur. 

Söz konusu yüklenici firmaya yer teslimi yapılmamış ve yüklenici firmadan kesin teminat 
mektubu bile alınmamış olmasına rağmen yüklenici firmaya 9.4.1991 günlü talimat ile 
1 000 000 000 TL. avans ödemesinde bulunulmuş ancak, yüklenici firma yukarıda belirtildiği 
gibi yer teslimi yapılmadığından ancak avansın ödendiği tarihten itibaren yaklaşık 5 ay sonra 
işe başlayabilmiş ve devletin 1 000 000 000 TL.sı gereksiz yere yüklenicinin Üzerinde bırakılmıştır. 

(Ek : 1, Raporun, 70, 379, 381, 390, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/A-B, 420 ve 421 Nolu 
ekleri.) 

4. Üzerinde düzenleme tarihi bulunmayan, noter tasdik işlemi yapılmayan, maddî ve şe
kil noksanlıkları bulunan bazı sözleşmelerle ilgili olarak; 

(a) 26.12.1990 tarih ve 90/132 sayılı Kararname eki Karar gereğince, 31.12.1990 tarihi iti
barı ile münfesih olan ilk müşavir firma İnşaat ve İmar A.Ş. zamanında düzenlenen ancak, 
31.12.1990 tarihine kadar noter tasdik işlemi yapılmayan (24) adet göçmen konutları yapım söz
leşmelerinin; sözleşmelerde imzaları bulunan münfesih müşavir firma yetkilileri imzaları bu 
tarihten sonra geçerli olamayacağı nedeni ile halen noter tasdik işlemlerinin ikmalinin müm
kün olmadığı; yine bu sözleşmelerin düzenleme tarihsiz tanzim edilmiş olduğu; 

(b) Yukarıda açıklanan aksaklıklara ilaveten bahse konu sözleşmede, (3 üncü maddesin
de); teminat tutarı, kesin teminat mektubunu düzenleyen banka ve şubesi unvanları ile tutar 
bölümlerinin boş bırakılmış olduğu, buna karşılık yüklenici tarafından kesin teminat mektubu 
verildiğinin belirtilmiş olduğu esasen idarece kesin teminat mektubunun alınmamış olduğu; 

Tespit edilmiştir. 
(Ek : 1; Raporun, 94/C, 375, 376, 377, 413, 414, 440, 465, 466 ve 467 Nolu ekleri.) 
5. Devlet Bakanlığı (Ercüment Konukman) tarafından İnşaat ve İmar A.Ş. Genel Mü

dürlüğü ile birlikte yüklenici firmalarla imzalanan çeşitli tarihli sözleşmelerin (bazı sözleşmelerde 
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40 inci madde, bazı sözleşmelerde 41 inci ve bazı sözleşmelerde ise 42 nci madde olarak) •'Söz
leşme Ekleri"başlıklı son maddelerinde; Teklif Mektubu ve Tatbikat Projelerinin sözleşme eki 
olarak yer aldığının belirtildiği, ancak söz konusu belgelerin gerek noterde mevcut olan ve ge
rekse idarede yer alan sözleşmelerin ekinde yer almadıkları, 

Saptanmıştır. 

(Ek : 1; Raporun 173/A, 173/B, 174/A, 174/B, 471, 472, 473 ve 474 Nolu ekleri.) 

6. İzmir'de 100 konut prefabrik yapımını üstlenen EGEER (Enver Necdet Egeran, Alp-^ 
han Eroğlu) firmasının, sözleşmenin imzalanmasından önce alınması gereken 84 577 500 TL.'hk 
kesin teminat mektubunun alınmadığı, 

Yüklenici firmanın, sözleşmenin feshine dair 5.İ0.1990 günlü dilekçesini incelettirmeden 
dilekçe üzerine "uygundur" açıklamasının Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman ta
rafından yazılarak imzalandığı ve sözleşmenin feshinin sağlandığı, 

Tespit edilmiştir. 6 . 
(Ek : 1; Raporun, 1, 2, 3, 4, 94/A-B-C-E-F-G-J-K Nolu ekleri.) 

E) DEVLET ESKİ BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN'IN SAVUNMASI : 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman Komisyonumuza verdiği ifadesinde özetle: 
"Kendilerinin, ihaleler öncesi hazırlıklarda aksaklıklar olduğu, avans verilmesinde tıka

nıklıklar meydana geldiği ve benzeri 26 ayrı maddede suçlandıklarını; ihalelerin yapılıp yapıl
madığının kendisini ilgilendirmeyeceğini, kendisinin Devlet Bakanlığı olarak bu yetkiyi bir şir
kete devrettiğini, kendisinin sözleşme hazırlandıktan sonra onayladığını, başkanı olduğu koo
peratifin arsalarının devlete satıldığı şeklinde suçlandığını, oysa kendisinin bahsi geçen koope
ratifin başkanlığından ve yönetiminden bir sene evvel ayrıldığını, dolayısıyla bundan mesul sa
yılamayacağını, zaten burada yapılan incelemeler sonucunda bir suç unsuru olmadığının te
spit edildiğini, 2510 sayılı Kanunun göçmenlerin bütün işlerinin Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü eliyle yapılacağını amir olduğunu, ancak bu görevin kendisine Başbakanlık genelgesiyle 
verilerek genel koordinasyonla görevlendirildiğini, 2510 sayılı Kanunu çiğnemediklerini, mez
kûr görevin kendisine verilmesinden sonra 2510 sayılı Kanuna 30 uncu madde ilave ettiklerini, 
bu suretle yurt dışından gelen Türk kökenli olanların iskânlı göçmen olabilmesi hükmünü ge
tirdiklerini, maddî sınırlılıkları aşmak içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Kanu
nunu değiştirerek Fondan Türk asıllı olanların da istifade edebilecekleri hükmünü getirdikleri
ni, ayrıca Destekleme ve Geliştirme Fonunu da değiştirerek göçmenlerin iskânlarında ve altya
pılarında kullanma imkânı getirdiklerini, kendilerinden sonraki koalisyon hükümetinin kendi 
düzenlemeleri çerçevesinde bu icraatı 7 ay müddetle yaptığını, 26.5.1992 tarihinde çıkan ve ko
alisyon hükümetinin başlangıcından itibaren yürürlüğü geriye yürütülen bu Kanunla kendi ba
kanlıklarının yaptığı uygulamaların kanun metnine konulduğunu; kendilerinin Devlet eski Ba
kanı Cemil Çiçek'Ie yaptıkları protokol sebebiyle de suçlandıklarını, göçmenlerin geçici iskânı 
döneminde maddî zorluklar ve parasal yetersizliklerle karşılaştıklarını, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonundan para talep edilmekle beraber fonda kaynak sıkıntısı olduğunu, bunun 
üzerine Toplu Konut tdaresi ve Emlak Bankası yetkililerini çağırarak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonuna aylık nakit akışını finanse eden bir protokol yaptırdığını, burada görevi 
kötüye kullanma ve yetki gasbı gibi iddiaların mücerret iddialar oludğunu, YPK'nın usulsüz 
ve kanunsuz bir kararla aldığı parayı başlca yerde harcadığı iddiasının da mesnedsiz 
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olduğunu, YPK sekreteryasının kanun, tü^ük ve usullere uygun gündem hazırladığını, YPK 
kararının kendi bakanlığının yazılı isteği üzerine verildiğini, YPK'nın daha önce Toplu Konut 
İdaresine 40 bin konut satın alma ve satma yetkisi verdiğini, kendilerinin ucuz maliyeti olan 
evler yaptıklarını, valilerle görüşerek millî emlak arazileri üzerinde prefabrik evler yaptırdıkla
rını, göçmenlerin iskânları için Millî Savunma Bakanlığının kamplarından da faydalandıkları
nı, muhtelif yerlerde konut inşaatları yaptırdıklarını bunun için bir sistem geliştirdiklerini, ken
dilerine müracaat eden firmaları gönderdiklerini, konut yapımında finansman yetersizliği gün
deme gelince Avrupa İskân Fonundan gelen, fakat, kullanılamayan 250 milyon USD kredinin 
kullanılabilmesi için bir formül geliştirdiklerini, Emlak Bankasını Hazine ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığıyla bir protokol yapmaya zorladıklarını ve Emlak Bankasının bu paranın kullanılma
sını kontur garanti ettiğini; Emlak Bankasının kendilerine, "Devlet Bakanlığının ihale yapma 
yetkisi olmadığını, koordinatörlük görevi olduğunu, Emlak Bankası olarak kendi kuruluşları 
olan İnşaat İmar A,Ş. ile harcamaları denetlemek istediklerini'* bildirdiklerini, bunun üzerine 
kendi Bakanlığı ile İnşaat - İmar A.Ş. arasında bir protokol yapıldığını, bu suretle Bakanlığın 
devreden çıktığını, bütün işin mühendislik müşavirlik hizmetlerini bu resmî kuruluşa devretti
ğini; kendisinin ek protokolle altyapıyı Bursa-Kestel ve Pendik-Kurtköy'de şirketlere verdiği, 
dolayısıyla görevini kötüye kullandığı şeklinde suçlandığını, İnşaat-İniar ile yaptıkları proto
kolde altyapının ne şekilde verilebileceğine dair bir hüküm bulunduğunu, bu konutlarda çok 
başarılı sonuçlar elde edildiğini, bu inşaatlarla ilgili devlet zararının kendi zamanlarında ol
madığını, müteahhitlerin parasının ödenmemesi yüzünden devletin fazla ödeme yapmak zo
runda kaldığını, kendilerini İnşaat-tmar A.Ş. ile yaptıkları protokolde "Altyapı şirket aracılı
ğıyla verilebilir." "Bakanlık kendi inisiyatifiyle valilikler kanalıyla altyapı verebilir." denildiği
ni, burada kendilerinin altyapı ihalesini ek protokolle vermekten değil, bu işi sıfır tenzilatla 
vermekten suçlandıklarını, 

tnşaat-lmar A.Ş.'nin idarî ve malî sıkıntılar yaşadığını, tnşaat-îmar A.Ş.'nin Bakanlar Ku
rulu kararıyla Emlak Konut A.Ş.'ye dönüştürüldüğünü, bu arada karar verebilecek bir merci 
bulunmaması sebebiyle işlerin aksadığını, gecikme yüzünden doğacak maddî kayıpları engel
lemek için kendi Bakanlığının yetkisi dahilinde esas protokole ek protokol koyarak "üstyapıyı 
yapana altyapı verilir." şeklinde bir hüküm getirerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı usullerine 
göre bu işlerin verildiğini; kendisinin Başkanlığını yaptığı yükselen kooperatifinin arsalarını 
bir şirkete satmak ve o şirkette kendi mülkiyetinde olmadığı halde kendi mülkiyetuıdeymiş gibi 
göstererek hayalî arsaları devlete İnşaat-lmar vasıtasıyla, inşaatını da arsalarıyla birlikte yapıl
mak kaydıyla devleti büyük zarara uğrattığı şeklinde iddialar bulunduğunu, kendisi bakan ol
duktan sonra adı geçen kooperatiften ve yönetim kurulundan 9.12.1989 tarihinde istifa ettiği
ni, söz konusu kooperatif genel kurulunun 23.6.1990 tarihinde toplanarak arsalarının bir kıs
mını satış kararını aldığım, kooperatif yönetim kurulunun 12.7.1990 tarihinde bu arsaları sat
mak üzere bir ihale komisyonu kurduğunu, 25.8.1990 tarihinde açık ihale yaptığını; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin bu arsaların fiyatlarını, herhangi bir gayri yasal durumun mev
cut olup olmadığını araştırdıklarını ve herhangi bir usulsüzlük mevcut olmadığını tespit ettik
lerini, 

Devlet Bakanlığı olarak ihale verme yetldsini tanıdıkları İnşaat-tmar A.Ş. ile bu ihalenin 
sonuçlandırıldığını ve kendi Bakanlığından da onay alındığını; Devlet Bakanlığı olarak kendi
leri İmar İskân Bakanlığı veya Afet İşleri Genel Müdürlüğü olarak devletin her yerde yaptığı 
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konutların altyapı arsa payı bedelini ödediğini, kendilerinin Kestelde yaptırdıkları konutlar için 
arsaların metrekaresi için 25 bin lira vermeyi taahhüt ettiklerini, bu çalışmalarda devletin hi
mayesi ve kârını amaçladıklarını" ifade etmiştir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman kendisine sorulan sorulara cevaben özetle: 

"Kendisi kooperatif yönetim kurulu başkanlığından istifa ettikten sonra bir üyeliğinin kal
dığını ve halen bir daire şeklinde devam ettiğini, ödemelerdeki iddia edilen usulsüzlükler ko
nusunda Bakanlığının değil bakanlık adına hareket eden tnşaat tmar A.Ş.'nin muhatap oldu
ğunu, kendilerinin bununla ilgili olmadığını, sözleşmeleri, ihaleleri, ihale öncesi işlemleri tn
şaat tmar A.Ş.'nin yaptığını bir kısım konut inşaatları için bazı vali ve kaymakamlara doğru
dan talimat serdiği iddiaları hakkında kendisinin ihale yetkisinin bulunmadığını kendi el yazı
larıyla yazılmış olan firma adları ve karşılarında onlara yaptırılacak konut adedi belirtilen be
yaz kâğıtların imzasız oludğunu bunların kendisinin kişisel bilgisi için tuttuğu notlar oldukla
rını, telefonla aldığı bilgiler olduklarını; yapılan işlerin ihale dosyalarının olup olmadığını, ihale 
yapılıp yapılmadığını bakanlığın bilmediğini, bu işlerin resmî bir protokolle devredildiğini; Bi
lecik ve Kırklareli'hde firma ismi ve fiyat belirterek ilgili firmalara ihalenin verilmesini istediği 
iddiasıyla ilgili olarak kendilerine gelen güçlü firmaların isimlerini ve adetlerini bildirmiş ola
bileceklerini, işin aciliyeti sebebiyle "şu firmalara bu işi en ucuzuna ihale edin elimizdeki bize 
müracaat eden firmalar şunlardır" dediklerini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun 
müstakil bir fon olduğunu, ilgililerinin vali veya kaymakam olduğunu, verilen emre uyma mec
buriyetleri olmadığını, validen kendisinin gereğini rica edebileceğini, kendilerine YPK tarafın
dan 20 bin konut yapmak ve yaptırmak yetkisi verildiğini bu yetkinin kendilerini tnşaat tmar 
A.Ş. ile protokol yapmaya zorladığını, kendilerinin inşaatla ilgili birimleri olmadığından Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Emlak Bankası arasındaprotokol yapılmasından sonra ken
dilerinin bu şekilde yetki devrine gerek duyduklarını, aksi takdirde bu işlerin yapılamayacağını 
yetkisini bir kuruluşa devretmesinin yasal olduğunu, yapılan işlerin mevcut fiyatların da altın
da yapıldığını, bakanların ihale verme yetkisinin bulunmadığını, kendilerinin ihale işlemleriy
le ilgili prosedürü bilemeyeceklerini; kendilerine, yapılan bütün işlemlerden sonra "bakan onayı" 
talebi geldiğini, kendilerinin denetleme güçlerinin de olmadığını, bu işlerin denetlenmesi için 
bir mühendis görevlendirdiğini, kendisine herhangi bir ihbar gelmediğini; kendilerinin tnşaat 
tmar A.Ş. ile protokol yapmalarını Emlak Bankasının telkin ettiğini, kontr garanti vermeleri 
için bu yolla kendilerini de garanti altına almak istediklerini, 

Bakan müşavirinin telefonla bazı valilere talimat verdiği konusunda, kendi haberi olma
dan bir şey yapılmışsa bunun muhatabının ilgili müşavir olduğunu," 

Beyan etmiştir. (Ek : 2/2) 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman savunmasıyla ilgili belgeleri ayrıca Ko
misyonumuza ibraz etmiştir. (Ek : 3) 

F) İNŞAAT ÎMAR A.Ş. ESKt GENEL MÜDÜRÜ GÜNAY DEVRÎMCt'NtN İFADESt: 
tnşaat tmar A.Ş. eski Genel Müdürü Günay Devrimci Komisyonumuza verdiği ifadesinde 

özetle : 
"Ana statülerinin 3 üncü maddesine göre kuruluş olarak müşavirlik ve danışmanlık hiz

metleri yapabileceklerini, protokolün de bu şekilde hazırlandığını, bakanlıkla yaptıkları pro
tokol çerçevesinde Bulgar göçmen konutlanyla ilgili müsavirlik-mühendislik hizmetlerini 
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güçlerinin yettiğince yürütmeye çalıştıklarını, kuruluş Olarak herhangi bir ihale yapmadıkları
nı, Devlet Bakanlığı, Tepe Grubu ve kendilerinin bulundukları bir ortamda sözleşmeyi imzala
dıklarını, Tepe Grubuyla yapılmış olan sözleşmenin bazı maddelerini değiştirme imkânlarının 
olmadığını, ancak örneğin fiyat farkı ile ilgili fiyatlarda değişiklik yaptıklarını, daha önce fi
yat farkları imza tarihinden itibaren yılbaşına dönüş yapmak kaydıyla verilirken bu hükmü 
değiştirdiklerini, avans ödemelerinin sözleşmeyle belli olduğunu, burada."teminat mektubu 
alınması kaydıyla % 30 oranında avans verilebileceği" hükmü yer aldığını ödeneğin Devlet Ba-
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kanlığı emrinde olmadığını; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan Devlet Bakanlığına 
para aktarıldığı zaman Devlet Bakanlığının kendilerine talimat verdiğini, kime ne kadar öde
me yapılacağına dair talimatlar Üzerine kendilerinin ilgili teminatları almak kaydıyla ödemele
ri yaptıklarını, sonradan hazırlanmış plan sözleşmeleri kendilerinin hazırladığını, bu işe başla
dıkları sırada Tepe Grubuyla hazırlanmış bir sözleşme olduğunu gördüklerini, o sözleşmeye 
Bakanlık, Tepe Grubu ve kendilerinin imza attıklarım, o sözleşmedeki bazı maddeleri esas. al
mak kaydıyla kendi sözleşmelerine monte etmek zorunda kaldıklarını KestePde yapılan 2 bin 
konutun altyapı işini bir yazıyla Bakana sunduklarım, bu işlerin altyapısını yapmayı teklif et
tiklerini, Bakanın bu tekliflerini uygun görüp imzaladığını, bunun üzerine bazı hazırlık ve ça
lışmalar yaptıklarını, başka bir firmayla birleşmeleri Üzerine bu iş iptal edilerek altyapının doğ
rudan Tepe Grubuna verildiğini daha önce yapılmış sözleşmeden dolayı zarar doğduğunun söy
lenebileceğini, istihkakların ödenmesini kendilerinin yapmadığını İçendi yaptıkları çalışmayla 
bakanlığın verdiği fiyatlar arasında çok fahiş bir fark bulunmadığım, kendilerinin bu konuda 
bakanlığa uyanları olduğunu ancak dikkate alınmadığını, birim fiyatları kendilerinin tespit et-

' mediğini, bu konuda sözleşmede boşluk bulunduğunu, kaç konut yapılacağı, ihalenin tutarı
nın ne kadar olacağı konusunda belirsizlik bulunduğunu, bu boşlukları Bakanın verdiği tali
mata ve rakamlara göre doldurduklarını" beyan etmiştir. (Ek : 2/3) 

G) DEVLET BAKANI ESKİ MÜŞAVİRİ AHMET KARAKUŞ'UN İFADESİ : 
Bakan Müşavirliği yapmış olan ve halen Kazakistan'da ikamet ettiğini beyan eden Ahmet 

Karakuş Komisyona verdiği ifadesinde özetle : 
"Kendisinin göçün başlamasıyla birlikte Devlet Bakanlığında göreve başladığını, öncelik

le Bulgaristan'dan gelenlerin geçici iskân problemlerini halletmek için çalıştıklarını, Ercüment 
Konukman'ın geçici iskândan daimî iskâna geçilmesi yönünde verdiği talimat üzerine önceleri 
göçmenlere Hazine arazilerinin verilmesi çalışmalarının yapıldığını, Avrupa İskân Fonundan 
daha önce kredi temin edildiğini, ancak bunun Toplu Konut tarafından kullanılamadığını, bu
nun üzerine Devlet Bakanlığı olarak bu konutların yaptırılmasına başlandığını,konutların bi
rinci aşamada valilikler tarafından Sosyal "Vardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yap
tırıldığını, ikinci aşamada Devlet Bakanlığının koordinasyonuyla Emlak İnşaat İmar ve İbna-
Üçer tarafından yaptırıldığını; bu işlerin birinci aşamasında kendisinin görevi bulunmadığını, 
ikinci dönemde hükümet değişikliği ile Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik döneminde oluştu
rulan komisyona dahil edildiğini; İçendi isminin geçtiği konulardan birisinin İstanbul Yalova'-
daki konut arazisinin heyelan bölgesi olduğu iddiası olduğunu; kendilerinin oraya giderek ara
ziyi incelediklerini, hiç kimse tarafından bu arazinin heyelan bölgesi olduğuna dair yazılı bir 
belge kendilerine ibraz edilmediğini, daha sonra mezkûr arazinin heyelan bölgesi olmadığına 
dair raporlar aldıklarını; imzaladıkları ek sözleşmelerle ilgili de suçlandıklarını;kendilerine, il
gili firmalardan "daha önceden bir sözleşme yapıldığını ve bu sözleşmeyi yürürlüğe koymak 
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istediklerini" belirtir talepler geldiğini, gelen talebi Tüna-Üçer Şirketine havale edip inceletti
ğini; sözleşme şartlarında devlet lehinde değişiklikler yaparak imzaladıktan m ifade etmiştir. 

Ahmet Karakuş kendisine sorulan sorular üzerine de özetle : 
"Inşaat-lmar AŞ ve Devlet Bakanlığı arasında yapılan protokolde ismi var olmasına rağ

men imzalamamış olmasının bir tesadüf olduğunu, kendisinin işlerin siyasî konusuyla ilgilen
diğini, oldukça yorgun olduğunu, inşaat işlerinin birinci aşamasında ihaleyle bir ilgisi olmadı
ğını, Valilere telefon ettiği iddiasıyla ilgili olarak valiliklerin yaptıkları işlerden kendileri so
rumlu olduğunu, valilerle sık sık görüştüğünü ancak hiçbir valiye ihale konusunda herhangi 
bir telkini olmadığını, Eskişehir Valiliğinden gelen yazıda bu yöndeki ifadeler üzerine bu tür 
bir kararın telefonla verilmesi kabiliyetinin olmadığını, inşaatlarla ilgili fiyatların tespitinin Tüna-
Üçer Şirket tarafından yapıldığını, komisyon olarak bütün ihaleleri açık ve pazarlık usulüyle 
yaptıklannı, kendilerinin bir fiyat tespit etmediklerini, firmaların fiyat tekliflerini pazarlıkla 
indirmeye çalıştıklarını ihalelerde Bakanın bulunmadığını, komisyon üyeleri ve teklif verenle
rin bulunduğunu, Ercüment Konukmân'ın bir valiye yazı yazarak işin verileceği firmayı ve yap-
tınlacak konut sayısını bildirdiği şeklinde belgelerden haberi olmadığını, kendisinin yazılı, sözlü 
veya telefonla işin herhangi bir firmaya verilmesi yönünde talimatları olmadığını, Devlet eski 
Bakanı Ercüment Konukmân'ın böyle bir talimatı olup olmadığını da bilmediğini, kendisinin 
çalışmalarını ilgili bakanın talimatıyla yürüttüğünü, yaptıkları her şeyden bakanların haber
dar olduğunu, firmalann yeterliliğini belirleyen bir teknik inceleme komisyonu bulunduğunu, 
bu komisyonu Tüna-Üçer Şirketinin hazırladığını, yeterliliği inceleyen komisyonla ihale komis
yonunun ayrı komisyonlar olup olmadığını tam hatırlayamadığını, ihalelerin bakanlık tarafın
dan mı, İnşaat tmar A.Ş. tarafından mı yapıldığını bilemediğini ilk dönemde bu işlere karış
madığım, yanlış bilgi vermek istemediğini tnşaat tmar A.Ş. ile yapılan protokolde ismi yazıldı
ğı halde imzası buiunmadığını, ancak daha sonra bu protokolde bulunan maddelerle ilgili ko
nular kendisine geldiğinde imzaladığını" 

Beyan etmiştir. (Ek : 2/4) 

Soruşturma Komisyonunun sorduğu "ihalelerin Inşaat-lmar A.Ş. tarafından mı yoksa Dev
let Bakanlığı tarafından mı yapıldığı; müteahhitlerin seçimindeki yeterlilik komisyonuyla ihale 
komisyonunun aynı mı ayrı mı olduğu" şeklindeki iki soruya verdiği yazılı cevabında "İhale
lerin iki ayrı dönemde yapıldığını; 1 inci grup ihalelerin 1990 yılında zamanın görevli müşavir 
firması tnşaat tmar A.Ş. tarafından Ağustos 1990 tarihli protokol hükümlerine göre yapılmış 
olması gerektiğini, bu konuda gerçek durumun nasıl olduğuna dair görgüye dayanan bilgileri 
bulunmadığını; 2 nci grup ihalelerin 1991 yılında Devlet Bakanı Mehmet Çevik döneminde ya
pıldığını, bakanın görevlendirdiği ihale Komisyonunda komisyon başkanı olarak görev yaptı
ğını, bunun dışındaki hiçbir çalışmaya katılmadığını, müteahhit firmaların teknik değerlen
dirmelerinin müşavir firmanın teknik elemanlarınca yapıldığını belirtmiştir. (Ek : 2/8, S. 1) 

H) TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 
• • 1. Yüksek Planlama Kurulu 27.11.1990 günü toplanarak 90/T-103 sayıyla; "Bulgaristan'dan 

zorla göçe maruz kalan soydaşlarımızın konut.ihtiyaçtarını karşılamak üzere; 20 000 adede ka
dar konutun yaptırılması ve/veya satın alınması, bu konut inşaatlarının yaptırılması, satışı ve 
geri ödeme esaslarının tespiti ile bu konu ile ilgili olarak Avrupa tskân Fonundan sağlanmış 
bulunan 250 milyon USD kredinin 150 milyon USD'lik kısmının kullanılması hususunda Dev
let Bakanlığı (Ercüment Konkuman)'ın yetkili kılınmasına " 
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Karar verilmiştir. (Ek : 1; Raporun 62/B-C Nolu ekleri) 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman bu kararla kendisine verilen yetkiye daya

narak görev üstlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu YPK kararının iptal edilinceye kadar geçer
li olacağı ve bir hüküm ifade edeceği açıktır. Bu nedenle Raporumuz V. kısmının (A) bölü
münde ileri sürülen iddiaya ilişkin olarak eski Bakanın cezaî ve hukukî sorumluluğunu gerek
tirecek herhangi bir eylemin olmadığı kanaatine varılmıştır. 

2. Göçe zorlanan soydaşlarımız için konut yapımı Devlet eski Bakanı Recep Ercüment 
Konukman döneminde başlamıştır. Konutların inşaası önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan, sonra Avrupa tskân Fonundan sağlanan krediyle finanse edilmiştir. 

Raporumuzun V. kısmının (B) bölümünde belirtilen dört ildeki konutların yapım işleri 
için yüklenici seçimi dikkat çekicidir. Bilecik İlindeki iş için yüklenici seçimi Devlet Bakanlı
ğınca yapılmış; Kırklareli, istanbul Kâğıthane ve Eskişehir'deki işler Devlet Bakanlığının bil
dirdiği firmalara ihale edilmiştir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman imzasıyla İstanbul Valiliğine gönderilen 
28.3.1990 gün ve 03011 sayılı fax'da (Ek : 1; Raporun 20/A Nolu eki); Kâğıthane ilçesinde 638 
konut yapılmasının planlandığı, konutların Bayındırlık ye tskân Bakanlığı Afet Evleri stan
dardında ekli tip projeye göre inşa edileceği, konunun özelliği ve aciliyeti nedeniyle 2886 sayılı 
Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesi esasları çerçevesinde ekte belirtilen firmalara davet 
yapılmak suretiyle 308, 176 ve 154 adetlik üç parti halinde ihalesinin tekemmülünün istendiği, 
yazı eki listede Bakanlıkça davet yapılması uygun görülen firmalar listesinde, YAPTÂŞ Yapı 
Ta. Sis. Taah ve Tic. A.Ş. Duman Inş. Koli. Şti. Klima A.Ş. ve Ekşiler Ltd. Şti. Mahmut Ekşi 
firmaları ve adreslerinin yer aldığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu talimat üzerine konutların 308 adedi için Yaptaş, Yapı Ta. Sis. Taah. ve Tic. 
A.Ş. 154 adedi için Duman Inş. Koli. Şti. ve 176 adedi için Ekşiler Inş. Taah. Ltd. Şti. Mahmut 
Ekşi firmalarıyla 2.4.1990 günlü protokollerin imzalandığı tespit edilmiştir. (Ek : 1; raporun 
20/G, H, 1 Nolu ekleri) 

Bu firmalardan, YAPTAŞ A.Ş.'nin 600 milyon TL'lik karnesi süresinin 22.1.1984'te sona 
erdiği, Hüseyin Duman ve Duman Koli. Şti'nin 1 280 000 000 TL.'lik karneye sahip olduğu, 
karne limitinin bu işi için yetersiz olduğu, Mahmut Ekşi'nin müteahhitlik karnesinin bulun
madığı anlaşılmıştır. (Ek : 1; Raporun 21 ve 22 Nolu ekleri) 

Böylece; yüklenici seçiminin Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın talimatıy
la gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 

Devlet Bakanlığı ile inşaat ve imar A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 28.8.1990 günlü pro
tokolün imzalanmasından sonra Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman döneminde 
37 adet yapım işine ait yüklenicilerle sözleşmeler ve protokoller yapılmıştır. Bu husus da Rapo
rumuzun V. kısmının (B) bölümünde anlatılmıştır. 

Protokolde müteahhitin seçimi konusunun açıkça düzenlenmediği görülmektedir. 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman savunmasında; kendi Bakanlığı ile İnşaat 

imar Â.Ş. ^arasında bir protokol yapıldığını, bu suretle Bakanlığın devreden çıktığını, bütün 
işin; mühendislik müşavirlik hizmetlerini bu resmî kuruluşa devrettiğini, bu protokolde "alt 
yapı şirket aracılığıyla verilebilir" "Bakanlık kendi insiyatifiyle valilikler kanalıyla alt yapı ve
rebilir." denildiğini, kendisinin ek protokolle alt yapıyı Bursa-Kestel ve Pendik Kurtköy'de şir
ketlere verdiğini beyan etmiştir. 
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Söz konusu protokolün 8 inci maddesinde; alt yapı işlerinin ilgili valilikler kanalıyla Ba
kanlıkça yaptırılacağı, gerekli hallerde Bakanlıkça bu işlerin şirket aracılığıyla da yaptırılabile
ceği düzenlenmiş bulunmaktadır. 

İnşaat İmar A.Ş. eski Genel Müdürü Günay Devrimci Komisyonumuza verdiği ifadesin
de; ana statülerinin 3 üncü maddesine göre kuruluş olarak müşavirlik ve danışmanlık hizmet
leri yapabileceklerini, protokolün de bu şekilde hazırlandığını ve kuruluş olarak herhangi bir 
ihale yapmadıklarını beyan etmiştir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın Müşaviri Ahmet Karakuş'a Komisyo
numuzca yöneltilen "ihalelerin İnşaat İmar A.Ş. tarafından mı yoksa Devlet Bakanlığı tara
fından mı yapıldığı" sorusuna verdiği yazılı cevapta; ihalelerin İnşaat İmar A.Ş. tarafından 
Ağustos 1990 tarihli protokol hükümlerine göre yapılmış olması gerektiğini, bu konuda gerçek 
durumun nasıl olduğuna dair görgüye dayanan bilgileri bulunmadığını belirtmiştir. 

28.8.1990 günlü protokolün 1 inci maddesinde inşaat işlerinin yapım, mühendislik, müşa
virlik ve kontrollük hizmetlerinin şirketçe yürütüleceği, 5 inci maddesinde işlerin şirketin ken
di usullerine göre yaptırılacağı belirtilmektedir. 

Yapım; her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyi
leştirme, yerleştirme ve montaj işlerinin tamamı şeklinde tanımlanmaktadır. (2886 sayılı Dev-
Iet İhale Kanunu Madde 4). 

İnşaat İmar A.Ş. yetkilileri yüklenici firmaların Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Ko-
nukman tarafından seçilip kendilerine bildirildiğini ileri sürmüşler ve belge ibraz etmişlerdir. 
(Ek :. 1; Raporun 49, 50, 52 Nolu ekleri) 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'a, Komisyonumuzca savunması sırasında 
bu belgeler gösterilmiş; Recep Ercüment Konukman bu belgelerle ilgili olarak kendi el yazıla
rıyla yazılmış olan firma adları ve karşılarında onlara yaptırılacak konut adedi belirtilen beyaz 
kâğıtların imzasız olduğunu, bunların kendisinin kişisel bilgisi için tuttuğu telefonla aldığı bil
giler olduklarını" söylemiştir. 

Borçlar Kanunumuzun 18 inci maddesine göre "Bir akdin şekil ve şartlarını tayinde iki 
tarafın gerek sehven, gerek akitteki hakikî maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere 
ve isimlere bakılmayarak onların hakikî ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır" Bu hü
küm sadece sözleşmelere değil, fakat bütün hukukî işlemlere uygulanır. 

Bu maksatla Emlak Konut A.Ş. Ankara İrtibat Müdürlüğündeki dosyalarda rastlanan iki 
yazı fotokopisi (İnşaat ve İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Müdürlük müzekkeresi) 
tarafların hakikî ve müşterek maksatlarını aramak bakımından konuya ışık tutacağı inan
cındayız. 

28.8.1990 gün ye 502 sayılı onaysız yazı fotokopisinde; İnşaat ve İmar eski Genel Müdürü 
Günay Devrimci, Şirket ve Bakanlık yetkililerince hazırlanan ve mutabakat sağlanan ekli pro
tokol taslağının imzalanması ve bu konutların şirket usullerine göre ihale edilebilmesi için Ge
nel Müdürlüğe yetki verilmesini yönetim kurulundan talep etmektedir. 28.8.1990 gün ve 32-82 
sayılı yönetim kurulu kararının onaysız fotokopisinden de istenilen yetkilerin verildiği görül
mektedir. (Ek : 1; Raporun 41 ve 42 Nolu ekleri) 
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Ancak; Yönetim Kurulu karar defterinde İnşaat ve îmar A.Ş. Yönetim Kurulu başkan ve 
üyelerinin imzalarını taşıyan 28.8.1990 gün ve 42-92 sayılı karar farklı olup, Genel Müdür Gü-
nay Devrimci imzasını taşıyan asıl 28.8.1990 gün ve inş. 502 sayılı müzekkeresi de farklıdır. 

Söz konusu müzekkerede gelişmeler özetlenerek (Ek : 1; Raporun 43 Nolu eki); 

Bu durum karşısında; 
1. Şirketimiz ve Bakanlık yetkililerince hazırlanan ve mutabakat sağlanan takrire ekli pro

tokol taslağının şirketimizçe imzalanması için genel müdürlüğe yetki verilmesi, 
2. Şirket esas mukavelesinin 3 Üncü maddesi doğrultusunda üstlenilecek kontrollük ve -

müşavirlik hizmetleri için, Bakanlıkla yapımcı firma arasında aktedilen sözleşmeyi kontrollük 
ve müşavirlik sıfatıyla imzalamak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, 

3. Yapımı şirketimize verilecek konutların şirketimiz usullerine göre ihale edilmesi, 
hususlarında karar ittihazı talep edilmektedir. 
Yönetim kurulu karar defterinde yapışık karar aslında aynen; 
' ' 1. Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımızın iskânında kullanılmak üze

re, Türkiye genelinde Bakanlıkça teslim edilecek arazi üzerinde nitelikleri ve adedi Bakanlıkça 
belirlenecek konut inşaat işlerinin yapım, mühendislik ve kontrollük hizmetlerinin şirketimiz
çe yapılması için Devlet Bakanlığı (Prof. Dr. Ercüment Konukman) ile imzalanacak takrire 
ekli protokolü imzalamak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 

2. Devlet Bakanlığınca, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri verilen işlerde Devlet Bakanlığı 
ile yapımcı firma arasında aktedilecek sözleşmeyi kontrol ve müşavir sıfatı ile imzalamak üze
re Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 

3, Yapımı üstlenilen işlerde ise şirketimiz ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iş
lem yapılmasına, 

Oy birliği ile karar verildi." , 
Denilmektedir. 

Belge ve beyanlara göre, yüklenici firmalar Devlet Bakanınca tespit edilerek konut yeri, 
adedi ve yüklenici adı (unvan) şeklinde İnşaat ve îmar A.Ş.'ne bildirilmiştir. Devlet bakanının 
protokolü bu şekilde yorumlayıp uygulamış olduğu anlaşılmaktadır. Aksi takdirde; Devlet Ba
kanının yüklenici firma dışında protokolde belirtilen bilgileri yazılı olarak tnşaat ve tmar A.Ş.'ne 
bildirip ihale yapılmasını istemesi gerekirdi. Bu yolda verilmiş talimat bulunmamaktadır. Bu
na karşılık tnşaat ve tmar A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Müdürlük takriri, önce yapım 
işlerinin tnşaat ve tmar A.Ş.'ne verileceği şeklinde düzenlenmişken, Bakanın yorum ve uygula
masına göre karar ve takrirde değişiklik yapılmıştır. Bu şekilde protokolün yorum ve uygula
masında taraflar Devlet eski Bakanı ve tnşaat ve tmar A.Ş.'nin iradeleri arasında farklılık bu
lunmadığı ortaya çıkmaktadır. Devlet Bakanının S.Y.D. vakıflarınca yaptırılan konut işlerinin 
verilişinde de benzer uygulama yaptığı yukarıda açıklanmıştır. 

Yapım işinin kesinlik kazanmasının, sözleşme ye eklerinin Devlet Bakanlığı onayı şartına 
bağlanmış olması, Devlet Bakanlığının sözleşme ve ekleri dahil önceki işlemleri denetleme, uy
gun görüp görmeme yetkisini uhdesinde tuttuğunu göstermektedir. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman müşavir firma tnşaat ve tmar A.Ş. zama
nında toplam sözleşme bedeli (Eskalasyon ve malzeme fiyat farkları hariç) 403 669 690 000 TL. 
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olan ve 33 adet göçmen konutu ve 2 adet alt yapı inşaatı için hiçbir usul ve esasa tabi olmadan 
35 adet sözleşme imzalamış; ayrıca, ihale hukukunun ilkelerinden olan "açıklık" ve "rekabet" 
ilkesi ve ortamını oluşturmamıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan ve Avrupa iskân Fonundan temin 
edilen kaynaklar 2510 ve 3202 sayılı Kanunlar gereği özel İskân Fonuna aktanlmayarak bu 
kaynakların harcanması Fonlar ihale Yönetmeliği Hükümlerine tabi olmaktan çıkarılmış ve 
mevzuat boşluğu yaratılmıştır. ı 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın Komisyonumuza ibraz ettiği doküman
larda (Ek: 3); Avrupa iskân Fonundan saklanan kredinin, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. arasında yapılan bir protokolün sonucu olarak Genel Bütçeye 
ve hatta özel iskân Fonuna dahil edilmediğini, Emlak Bankasında açılan bir hesapta tutuldu
ğu, bu kredinin münhasıran Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlarımız için verildiğini, bu
nun Genel Bütçeye veya özel iskân Fonuna irat kaydedilmesinin kredinin mahsuslûğü niteliği
ni ortadan kaldıracağını belirtmektedir. * . . . ' • ' 

Avrupa iskân Fonundan sağlanan kredinin bir yardım olmadığı ve dolayısıyla özel iskân 
Fonuna aktanlamayacagı ve dönüşümün sağlanamayacağı hususu Komisyonumuzun bazı üyeleri 
tarafından da dile getirilmiştir. 

Kredi, Avrupa'deki millî mülteciler ve nüfus fazlalıktan için Avrupa Konseyi İskân Fo
nundan temin edilmiştir. (R.G. 13.9.1990-20634) 

Yardım teriminin sözlük anlamı "4 üncü bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para, 
ihtiyaç maddeleri"dir. "Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu sözlük - An
kara 1988, Cilt 2. S. 1598" 

Görülüyor ki; yardım terimi hem bağış hem de ödünç terimlerini kapsamaktadır. Söz ko
nusu anlaşma metninde de ödünç terimi kullanılmıştır. (R.G. İ3.9.1990 - 20634) 

Bulgaristan'dan yerleşmek için Türkiye'ye gelen soydaşlarımız hakkında çıkarılan 16.6.1989 
tarih ve 3583 sayılı Kanun gereğince, bu göçmenler hakkında da 2510 sayılı Kanunun uygulan
ması gerekmektedir. 

2510 sayılı iskân Kanununun 49 ve ek 18 inci maddesi uyarınca; "iskân Kanunu Uygula
ma ve özel iskân Fonu Yönetmeliği'* hazırlanmış ve 9.11.1989 gün ve 20337 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. , 

2510 sayılı iskân Kanununun (16.6.1970 tarihli ve 1306 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
gelen Ek 12 nd md. hükmü) Ek 21 inci maddesi ile iskân Kanunu uygulama ve özel iskân 
Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde Fonun kaynaklan sayılmıştır. Bu maddenin birinci 
fıkralarının (d) bendinde; 

' 'Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile, şahıslar ve milletlerarası göçmen ve mülteci 
teşkilatları tarafından yapılacak nakdî yardımlarla, nakde çevrilecek aynî yardımlar" hükmü 
yer almıştır. 

Anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinde de Fonun sarf yerleri düzenlenmiş ve bu Fonun 
kredi ödemeleri için de kullanılabileceği maddenin (c) bendinde belirtilmiştir. 

Bu nedenlerle; sağlanan kredinin, 2510 sayılı iskân Kanununa ve iskân Kanunu uygulama 
ve özel iskân Fonu Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen hükümleri gereğince özel iskân Fonu
na aktarılması, daha sonra ihale hukuku yönünden de, Fonlar ihale Yönetmeliği hükümlerine 
göre işlem yapılması gerektiği düşünce ve kanaatine varılmıştır. 
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Kaldı ki; bu kredi özel İskân Fonuna aktarılmasa bile, yardım olsun, kredi olsun, kamu
ya ait bir paranın sarfında; yakınmalara ve itirazlara yol açmayacak uygulamalar ve ihale yön
temlerini içeren genel ve objektif nitelikteki ilke ve kurallara uyulması gerekirdi. 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında; Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konuk-
rrian'ın mevzuat hükümlerine aykırı eylemlerinden dolayı görevini kötüye kullandığı kanaati
ne varılmıştır. 

3. Raporumuzun V-C ve D bölümünde anlatıldığı gibi Devlet eski Bakanı Recep Ercü
ment Konukman döneminde; 

a) Tepe A.Ş. firmasıyla imzalanan sözleşmede, yüklenici firmanın verdiği 540, 500 TL/m1 

fiyatın uygun bulunduğu; teklif edilen fiyatın yüksek olup olmadığı konusunda herhangi bir 
mukayese yapılmadığı ve bu suretle devletin zarara sokulduğu; 

b) Pendik-Kurtköy toplu konut inşaatında Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konuk- * 
man tarafından müteahhit firma TepeA.Ş.'ye 8 982 029 800 TL. ödenek aktarmak suretiyle 
bahsi geçen firmaya menfaat temin edildiği, . • 

c) Tepe A. Ş. ile yapılan sözleşmede diğer firmalarla yapılan sözleşmelere nazaran kayırı
cı hükümler bulunduğu, 

d) Bursa-Kestel'de Tepe A.Ş.'ye yaptırılan konutlar için avans verilmesi ve şartlan, mik
tarıyla birlikte yüklenici firma ile tespit edildiği ve yüklenici firmanın teklif mektubunda be
lirttiği avnas miktarının aynen kabul edildiği; bu suretle yüklenici firmaya menfaat sağlandığı, 

e) Bursa-Kestel'deki konut inşaatı için seçilen arsanın hukukî sorunları bulunmasına rağ
men Tepe A.Ş. ile yapılan sözleşmeye 4 üncü madde hükmü konulmak suretiyle idarenin ileri
de çözülmesi güç sorunlarla başbaşa bırakıldığı, 

f) Bursa-Kestel'de Tepe A.Ş.'ye yaptırılan konutların altyapı inşaatının da ihale yapma
dan Tepe A.Ş.'ye verilmesi suretiyle -ihale yapılması ve % 15 tenzilat kabul edilmesi halindeki 
durumla karşılaştırıldığında- devletin 3 milyar lira zarara uğratıldığı, 

g) Pendik-Kurtköy'de Tepe A. Ş.'ye yaptırılan inşaatlarla ilgili arsalar için gerekli mülki
yet araştırılması yapılmadan sözleşmeyi onaylamak suretiyle Devletin risk altına sokulduğu; 

Aynı bölgedeki arsaları iki ayrı kooperatiften satın alarak Devlet Bakanlığına satan yük
lenici firmanın arsa alışı ve satışı arasında 10 992 048 £76 TL. fark bulunduğu; dolayısıyla 
Devlet Hazinesinin bu miktarda zarara uğratıldığı; yine aynı bölgelerdeki arsalar birbirlerin
den uzak noktalardan alınmak suretiyle Devletin altyapı inşaatı için fazladan ödeme yapması
na yol açıldığı; bu suretle 16 662 469 618 TL. fazladan ödemeye sebebiyet verildiği, 

h) Pendik-Kurtköy'de Tepe A.Ş.'ye ek protokolle verilen 3 150 adet konutun alt yapı in
şaatı ile ilgili olarak Devletin 5 175 000 000 TL. zarara uğratıldığı, 

ı) Yüklenici firmalara inşaatta kullanmadıkları, satın almadıkları ve dolayısıyla da KDV 
ödemedikleri malzemeler için yapılan sözleşmelerle Başbakanlık müfettişlerinin raporu düzen
ledikleri tarihe kadar toplam 15 320 857 834 TL. fiyat farkı ödendiği, 

i) EMT firmasına Ankara Sincan'da yaptırılan konutlar için, işyeri teslimi yapılmadan 
Devlet Bakanlığı talimatıyla 2 500 000 000 TL. avans ödendiği," 

j) Ere Mühendislik firmasına gerekenden fazla ödeme yapılmak suretiyle Devletin 135 
500 000 TL. zarara sokulduğu, 

k) Ere Mühendislik firmasına inşaatta kullanmadığı, satın almadığı ve dolayısıyla KDV* 
ödemediği malzemeler için 1 432 570 304 TL. fiyat farkı verildiği, 

1) Bir kısım konut inşaatları için inşaat süresi başlangıcı olarak "İnşaat ruhsatnamesi" 
tarihi kabul edilerek bu suretle durumun müteahhitlerin süre uzatım taleplerine açık hale geti
rildiği ve Devletin risk altına sokulduğu, 
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m) İstanbul Kâğıthane de yaptırılacak konutların arsalarının hukukî sorunları çözülme
den sözleşme yapılan firmalardan Devlet Bakanlığının talimatıyla Ekşiler înş. San. A.Ş. ne 
1 600 000 000 TL., Yaptaş Tah. Tic. A.Ş. ne 1 750 000 000 avans ödemesinde bulunulduğu, 

n) Tepe A.Ş. ile yapılan 5.10.1990 noter tastik tarihli sözleşme ile bir yıl sonra başlaya
cak inşaatlar için 26 038 512 000 TL. avans ödemesi yapılarak devletin zarara uğratıldığı; Dev
letin bir yıl sonra teslim edilecek konutlar için 15 624 000 000 TL. fiyat farkı ödemek suretiyle 
zarara sokulduğu; bir yıl sonra yapılacak 2 nci kısım konutlar için 8 182 512 000 TL. avans 
ödenerek bu miktar paranın müteahhit üzerinde tutulduğu ve bu suretle devletin zarara uğra
tıldığı, 

o) Tekirdağ-Çorlu'da yaptırılacak konutların inşaatlarındaki gecikme sebebiyle Devle
tin fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı ve bu suretle 7 277 292 000 TL. zarara uğratıldığı, 

ö) Tekirdağ-Çorlu'da Ekşioğlu firmasına işyeri teslimi yapılmamış olduğu halde Devlet 
Bakanlığının talimatıyla 1 000 000 000 TL. avans ödemesi yapıldığı ve bu miktarın, yer teslimi 
yapılmadığından 5 ay yüklenici üzerinde kalmasına ve bu suretle Devletin zarara uğratılması
na yol açıldığı, 

p) Üzerinde düzenleme tarihi bulunmayan, noter tastik işlemi yapılmayan, maddî ve şe
kil noksanlıkları bulunan bazı sözleşmeler yapıldığı, 

r) Bazı sözleşmelerin "Sözleşme Ekleri" başlıklı maddelerinde Teklif Mektubu ve Tat
bikat Projelerinin sözleşme ekinde yer aldığı belirtilmesine rağmen bunun böyle olmadığı, 

s) İzmir'de prefabrik konut yapımını üstlenen EGEER firmasıyla kesin teminat mektu
bu alınmadan sözleşme imzalandığı; adı geçen firmanın sözleşmenin feshine dair talebinin 
"Uygun" bulunmasında da dikkatli ve tedbirli devranılmadığı" 

Görülmektedir. . 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman Komisyonumuza verdiği ifadesinde "ken
dilerinin ihaleler öncesi hazırlıklarda aksaklıklar olduğu, avans verilmesinde tıkanıklıklar mey
dana geldiği ve benzeri 26 maddede suçlandıklarını, ihalelerin yapılıp yapılmadığının kendisi
ni ilgilendirmeyeceğini, "Kendi Bakanlığı ile İnşaat-lmar A.Ş. arasında bir protokol yapıldığı
nı ve bu suretle Bakanlığının devreden çıktığını, bütün işin Mühendislik Müşavirlik hizmetle
rini bu resmî kuruluşa devrettiğini", "ödemelerdeki iddia edilen usulsüzlükler konusunda Ba
kanlığının değil Bakanlık adına hareket eden înşaat-lmar A.Ş. nin muhatap olduğunu, kendi
lerinin bununla ilgili olmadığını, sözleşmeleri, ihaleleri ihale öncesi işlemleri İnşaat-lmar A.Ş. 
nin yaptığını, Bakanlığının inşaatla ilgili birimi olmadığından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar-1 

lığı ile Emlak Bankası arasında protokol yapılmasından sonra kendilerinin bu şekilde yetki dev
rine gerek duyduklarını, yetkisini bir kuruluşa devretmesinin yasal olduğunu, kendisinin ihale 
işlemleriyle ilgili prosedürü bilemiyeceğini, kendisine yapılan işlemlerden sonra sadece "ba
kan onayı" talebi geldiğini ve denetleme güçlerinin de olmadığını" ifade etmiştir. 

Anayasamızın 112 nci maddesine göre; 
"Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 

altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" 
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Yüksek Planlama Kurulu 20 000 konut yaptırılması yetkisini Devlet eski Bakanı Recep 
Ercüment Konukman'a vermiş ve bu yetkiye dayanılarak bahsi geçen konutların yaptırılmasına 
başlanmıştır. Yetki olmaksızın sorumluluk verilmeyeceği gibi sorumluluk olmaksızın yetki ve
rilmeyeceği hususu hukukun tartışılmaz bir kuralıdır. 

Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman kendisine verilen yetkiye dayanarak İnşa
at İmar A.Ş. ile bir protokol yapmış ve bu protokolün ilgili maddelerinde işlerin kesinlik kaza
nabilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi için Bakan onayı şart koşulmuştur. 

Bu durumda Devlet Bakanının kendisine verilen yetkiye dayanarak doğrudan yaptığı iş
lemlerden sorumlu bulunduğu açık olduğu gibi tnşaat-tniar A.Ş. vasıtasıyla yaptırılan işlerin 
kendi tasvibinden geçme şartına bağlanmasının da Bakana sorumluluk yüklediği açıktır. 

Komisyonumuz, yukarıda tadat edilen ve Devlet eski Bakam Recep Ercüment Konukman'ın 
onayından sonra gerçekleşen işlemlerde .muhtelif firmalara haksız ve gereksiz yere 
50 053 053 800 TL. avans ödendiği ve toplam 32 377 428 138 TL. fiyat farkı ödemesi yapıldı
ğı; ayrıca bazı usulsüz uygulamalar sebebiyle Devletin 43 242 309 894 TL. zarara uğratıldığı; 
dolayısıyla Devlet esld Bakam Recep Ercüment Konukman'ın görevini kötüye kullandığı ka
naatine varmıştır. 

VI. ~ SORUŞTURMANIN ÜÇÜNCÜ KISMI : 

A) YAPTIRILACAK KONUTLARIN FİNANSMANINA İLİŞKİN OLARAK DEVLET 
ESKİ BAKANLARI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN İLE CEMİL ÇİÇEK ARASINDA 
DÜZENLENEN PROTOKOLÜN DEVLET ESKİ BAKANI CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN 
FON KURULUNCA KARARA BAĞLANMADIĞI VE BAŞBAKANIN ONAYININ ALIN
MADIĞI İDDİASI : 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 18.1.1990 tarihli toplantısın
da; Bulgaristan'dan iltica eden ve yardıma muhtaç soydaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanmasına karar verildiği ve bu kararın 
eski Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. (EK : 1; Raporun İl/B 
nolu eki) 

Devlet eski Bakanları Cemil Çiçek (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Kurul Baş
kam sıfatıyla) ve Recep Ercüment Konukman arasında 8.8.1990 tarihinde bir protokolün imza
landığı görülmektedir. (Ek : 1; Raporun 35 nolu eki) 

B) DEVLET ESKİ BAKANI CEMİL ÇİÇEK'İN SAVUNMASI : 

Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek Komisyonumuza verdiği ifadesinde özetle; 
"Kendisi hakkında kendi sorumluluğunda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonundan Göçmen Konutlarının yapımıyla ilgili finansman sağlanması hakkında bir 
protokolde Başbakan onayının ve Fon Kurulu kararının olmadığı yönünde bir iddia bulundu
ğunu, Fon Kanununun 1986 yılında çıktığını, bu kanuna göre fonun merkez ve taşra teşkilatı 
olduğunu; merkezde bir fon kurulu oluşturulduğunu, bu kurulun Başbakanın görevlendirdiği 
Bakan, şimdiki halde Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığında İçişleri Müsteşarı, Sağlık Ba
kanlığı Müsteşarı ve Vakıflar Genel Müdüründen teşekkül ettiğini, ilgili kanun çerçevesinde 
bu fonun Türkiye'deki vatandaşlara hizmet verdiğini; Bulgaristan'dan ülkemize yoğun göç dalgası 
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sonrasında 16.6.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3582 sayılı Kanunla "Gerektiğinde her ne su
retle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişiler ibaresinin eklenmesiyle Bul
garistan'dan gelen soydaşlarında bu fonun şümulüne dahil edildiğini, göçmenlerin geçici is
kânlarında bu fonun kullanıldığını, yeni gelişmeler karşısında fon kurulunun her gün toplanıp 
karar almasının pratik olmadığının görüldüğünü, bunun üzerine 25.1.1990 tarihinde fon kuru
lunun aldığı 82 sayılı Kararla "Bulgaristan'dan iltica eden yardıma niuhtaç vatandaşlarımızın 
her türlü ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Karşılanması" 
şeklinde bir genel karar alındığını ve bu kararda Başbakan onayı bulunduğunu, bundan sonra
ki işlemlerin bu genel hüküm taşıyan karara dayanarak gerçekleştirildiğini ve her defasında 
Başbakan onayı alınmasının mümkün olmadığını, sürekli göçmenlerin ihtiyaçları için ödeme
ler yapılmak zorunda kalındığını ve ödeneğin tükendiğini1; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı Teşvik Fonuna kanunla çeşitli fonlardan kaynak akışının düzenlendiğini, bu fona Geliştir
me, Destekleme Fonu ile Toplu Konut Fonunun borçlu olduğunu, göçmenlerle ilgili Bakanlı
ğın da araya girmesiyle bir protokol imzaladıklarını; bu protokolde Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonuna ödenek akışının sağlandığını; Avrupa İskân Fonundan 250 milyon 
dolarlık kredinin daha önce temin edilmiş olduğunu, Geliştirme ve Destekleme Fonuyla, Top
lu Konut Fonu Gelirlerinden ilgi mevzuatlar gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonuna aktarılması gereken tutarlardan 1990 yılına kadar 40 milyar Türk lirasının fonun fi
nansmanına aktarılmasının sağlandığını; kendilerinin sadece fona aktarılan ödeneklerin talepler 
çerçevesinde ilgili yerlere aktarılmasını gerçekleştirdiklerini Başbakan "01ur"u alınmadan ve 
Fon Kurulunun kararı olmadan önceden yetld sonradan onay almadan bir işlem yapılmadığı
nı, fondan harcamaları kendilerinin yapmadıklarını, şahıslara ödeme yapılmadığını; Sadece 
gelen paraların ilgili Vakıflara ya da Kaymakamlıklara gönderildiğini, göçmenlerle ilgili öde
melerde de prosedürün aynı şekilde gerçekleştiğini ifade etmiştir. (EK : 2/7) 

C) TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek savunmasında; 25.1.1990 tarihinde fon kurulunun aldığı 
82 sayılı Kararla "Bulgaristan'dan iltica eden yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her türlü ih
tiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Karşılanması" şeklinde bir 
genel karar alındığını ve bu kararda Başbakan onayı bulunduğunu, bundan sonraki işlemlerin 
bu genel hüküm taşıyan karara dayanarak gerçekleştirildiğini, her defasında Başbakan onayı 
alınmasının mümkün olmadığını, göçmenlerin ihtiyaçları için sürekli ödemeler yapıldığını be
lirtmiştir. 

Raporumuzun VI-(A) bölümünde yapılan tespite göre de bir genel ilke karan mevcuttur. 
Bu ilke kararı 18.1.1990 tarihinde alınmıştır. Bu ilke kararından yaklaşık 7 ay sonra 8.8.1990 
tarihinde de söz konusu protokol iki eski Bakan arasında imzalanmıştır. 

Bu nedenle, oluşa göre Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek hakkında, bu konuya ilişkin ola
rak Bakan sıfatıyla cezaî ve hukukî sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir eylemin olmadığı 
kanaatine varılmıştır. 

VII. — SORUŞTURMANIN DÖRDÜNCÜ KISMI : 

DEVLET ESKİ BAKANI MEHMET ÇEVİK HAKKINDA RAPORUMUZUN II. SO
RUŞTURMA KONULARI BÖLÜMÜNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN İNCELENME

Dİ : 
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A) DEVLET ESKt BAKANI MEHMET ÇEVÎK'ÎN İNŞAAT VE İMAR A.Ş. İLE YA-
PILAN PROTOKOLÜ FESHİNDEN SONRA İŞİN 2510 VE 3202 SAYILI KANUNLAR HÜ
KÜMLERİ GEREĞİNCE GÖREVLİ VE YETKİLİ OLAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİNİ TEMİN ETMESİ GEREKİRKEN ÖZEL BİR MÜŞA
VİR İŞ ORTAKLIĞINA DEVRETMESİNİN MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI : 

Haziran 1991 ayı içerisinde Bakanlar Kurulunda değişiklik olmuş, Recep Ercüment Ko-
nukman Bakanlar Kurulunda yer almamıştır. Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle ilgili koordi
nasyon görevi, Başbakanlığın 27.6.1991 gün ve 1991/10 sayılı Genelgesiyle Devlet eski Bakanı 
Mehmet Çevik'e verilmiştir. 

Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in, göreve gelişinden sonra, tnş. Yük. Müh. Hikmet 
Albayrak, Inş. Müh. leri Halil Ulukaya ve Bahri Bilaloğlu'ndan oluşan üç kişilik heyete ve 
Emlak Konut A.Ş. Müşaviri Mimar Sabri Erbakan'a incelemeler yaptırdığı anlaşılmıştır. 

Bu incelemelerde aksaklıklar ve eksiklikler belirtilmiştir. (EK : 1, Raporun 68 A, B, C, 
D ve 69 nolu ekleri.) 

Devlet Bakanlığı Müşaviri A. Karakuş, 3.3.1992 günlü yazısında (Ek : 1, Raporun 47 nolu 
eki) "Emlak Konut A.Ş. ndeki belirsizlik ve Şirket yöneticilerinin konuya vakıf olmamalarının 
Bakanda işin şirketçe yürütülemiyeceği kanaatini oluşturduğunu", söylemiştir. 

Bunlardan sonra, Devlet Bakanlığının (Mehmet Çevik'in imzasını taşıyan) 30.7.1991 gün 
ve 2613 sayılı yazısıyla, 28.8.1990 günlü protolcolün 9 uncu maddesiyle geçerlik şartı olarak 
belirlenen Bakanlık onayının kaldırıldığı ve akdin feshine ilişkin işlemlere derhal başlanması 
Emlak Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istenilmiştir. (Ek : 1, 70 nolu raporun eki) 

Emlak Konut A.Ş. eski Gn. Md. Vekili Kenan Kaya protokolün feshi konusunda yeterli 
bilgi vermemiştir. (Ek : 1, 126/A-B 5 nolu ekleri) 

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 2.8.1991 gün ve 2646 sayılı yazı gönderilerek 
Başkanlıklarınca inşa ettirilen konutların yapım, mühendislik, kontrollük ve müşavirlik hiz
metlerini yürüten özel müşavir firmaların ticaret unvanları ve adreslerinin bildirilmesi istenil
miş; anılan Başkanlık 2.8.1991 gün ye 4169 sayılı cevabî yazısında İstanbul'da kain ikbal Mü
hendislik A.Ş. ile Ankara'da kain Tuna-Üçer Müşavir Mühendislik'i bildirmiştir. (EK : 1, Ra
porun 71 ve 72 nolu ekleri) 

Devlet Bakanlığı Müşaviri Ahmet Karakuş 3.3.1992 günlü yazısında (Ek: 1, raporun 47 nolu 
eki) İkbal Müh. A.Ş. hin işlerinin fazlalığı nedeniyle teklif vermediğini, Tuna-Üçer Firmasının 
teklifinin uygun bulunduğunu belirtmiştir. Bu konuda belge mevcut değildir. 

Devlet Bakanlığınca Tuna-Üçer Mühendislik Ortaklığı arasında konuya ilişkin olarak, 
5.8.1991 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği gö
rülmektedir. (Ek : 1, Raporun 73 nolu eki) 

Devlet Bakanlığı 6.8.1991 gün ve 2682 sayılı yazısıyla, sözleşme yapıldığından bahisle de
vir işlemlerinin acilen yapılmasını Emlak Konut A.Ş. Gn. Md. nden istemiş, (Ek: 1, raporun 
75 nolu elci) aynı tarih ve 9086-260 sayılı yazıyla Emlak Konut A.Ş., devir için gerekli çalışma-. 
ların ivedilikle tamamlanması talimatını şantiye şefliklerine vermiştir. 
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Tuna-Üçer Müşavirlik Mühendislik Ortaklığının nasıl oluştuğu araştırılmış, Tuna Mühen
dislik Mimarlık A.Ş. ve Üçer inşaat ve Ticaret Limited Şirketi arasında iş ortaklığı sözleşmesi 
yapıldığı, sözleşmenin konusunu Devlet Bakanlığı'tarafından Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi 
tutulan soydaşlarımızın iskânını sağlamak için Türkiye genelinde yaptırılan ve yaptırılacak olan 
göçmen konutlarının kontrollük, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin" yapılmasının teş
kil ettiği görülmüştür. (Ek : 1; Raporun 76 nolu eki) 

Tuna-Üçer Müşavir Mühendislik Ortaklığının Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Baş
kanlığı ile Ankara-Eryaman Toplu Konut alanında yapılacak 1 inci Etap yaklaşık 4 000 konu
tun altyapı, çevre düzenlenmesi ve üst yapısının ihale hazırlıklarından başlayarak inşaat işleri
nin tamamlanmasını içine alan mühendislik, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri konusunda 
1.5.1987 tarihli sözleşme imzaladıkları anlaşılmaktadır. 

Tuna-Üçer Müşavir Mühendislik Ortaklığı ve Devlet bakanlığı arasında imzalanan sözleş
me ile ortak girişimin Toplu Konut ve K.O.t.Bşk. arasında imzalanan sözleşmeler karşılaştırıl
dığında; Devlet Bakanlığı ile yapılan sözleşmeye "avans" verilebileceğine dair madde ilave edilmiş 
olduğu; Toplu K.K.O.I.Bşk. ile yapılan sözleşmenin fesih ile ilgili maddesinde müşavirin kusu
ru dışında idare tarafından sözleşme fesih edilirse, idarenin kabul edebileceği zarar ve ziyanın 
müşavire ödeneceğine dair hüküm yer almasına karşılık Devlet Bakanlığı ile yapılan sözleşme
de işin bedelinin °fo 30'unun tazminat olarak idarece ödeneceği hükmü yer almaktadır. (Ek :, 
1, Raporun 73, 74 nolu ekleri) 

" B) AVRUPA İSKÂN FONUNDAN SAĞLANAN KREDÎYİ ÖZEL ÎSKÂN FONUNA t 

AKTARMADIĞI VE FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİNE AYKIRI İHALELER YAPTI
ĞI İDDİASI : 

Avrupa iskân. Fonundan sağlanan kredinin özel iskân fonuna aktarılmayarak, kredinin 
sarfı Fonlar İhale Yönetmeliğine tabi olmaktan çıkarılmıştır. 

Devlet Bakanlığı ile Tuna-Üçer firması arasında 5.8.1991 tarihinde imzalanan sözleşmeyi 
takiben Devlet Bakanlığınca Tuna-Üçer Müşavir Mühendislik Ortaklığına 13.8.1991 gün ve 2761 
sayılı yazı gönderilerek, konut yaptırılacak yerler ve konut adetleri bildirilmiş, yapım işlerini 
üstlenmek isteyen firmalarca Bakanlığa tevdi edilen dosyaların değerlendirmeye alınması, Ba
kanlıklarından Ahmet Karakuş ve Müşavirlik temsilciliklerinden oluşan 5 kişilik ihale Komis
yonunun teşkili ile Fonlar ihale Yönetmeliğinin 37/C maddesi gereğince ihale işlemlerinin ta
mamlanması istenmiştir. (Ek : 1, Raporun 77 nolu eki) 

Müşavir firmaca, Devlet Bakanlığına Bakanlıktan Ahmet Karakuş ile müşavir firmadan 
ismi belirlenen dört kişinin katılmıyla ihale Komisyonunun teşkili, Bakanlıkça Müşavirliğe in
tikal ettirilen firma dosyalarının değerlendirilerek, yeterli görülen firmalardan en fazla iki iş 
için davet usulüyle teklif istenmesi 14.8.1991 gün ve 81 sayılı yazıyla Devlet Bakanının onayına 
sunulmuş, Bakanca öneriler onaylanmıştır. (Ek : 1, Raporun 78 nolu eki) Aynı gün, 32 firma 
dosyasının komisyonca incelenerek 27 sinin yeterli görüldüğü ve Bakanca onaylandığı anlaşıl
mıştır. (Ek : 1, Raporun 79/A nolu eki) Bakanlık kararı başlıklı yazıda, ihale tarihi ye usulü
nün belirlendiği ye Bakanca imzalandığı görülmektedir. (Ek : 1, Raporun 79/B nolu eki) 

Tuna-Üçer Müşavir Mühendislik tş Ortaklığı döneminde 26 sözleşme toplam 
645 988 998 000 TL. bedelle yapılmıştır. (Ek : 1, Raporun 92/B nolu eki) Konut sayısı topla
mı 12 190'dır. 
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C) ARSALARIN HUKUKÎ SORUNU ÇÖZÜLMEDEN İHALELERİN YAPILMASI 
TALİMATINI' VERDtÖt, AVANS ÖDEMELERİ VE EK SÖZLEŞMELER NEDENİYLE 
DEVLETİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDİALARI : 

1. İstanbul Küçükçekmece İkitelli 1 000 konut inşaatları (Dokap Yapı El. San. Tic. A.Ş. 
500 konut, Özgü Ahşap ve tnş. San. A.Ş. 500 konut) : 

Devlet Bakanlığının (Mehmet Çevik) 13.8.1991 gün ye 2761 sayılı talimatı ile Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 37/C maddesi uyarınca yapılan ihale sonucunda; 1 000 konutluk işin altyapısı 
ile birlikte özgü A.Ş. ye Dokap Â.Ş. firmalarına ihale edildiği, 

Yapılan ihale sonucunda Dökap A-Ş. firması ile 14.10.1991 noter tastik tarihli, özgü A.Ş. 
firması ile 14.10.1991 noter tastik tarihli sözleşmelerin imzalandığı söz konusu sözleşmeleri Devlet 
Bakanlığı adına Bakan Müşaviri Ahmet Karakuş'un imzaladığı ve Devlet Bakanı Mehmet Çe
vik tarafından onaylandığı, 

Tuna-Üçer Müşavirlik, Mühendislik İş Ortaklığı tarafından 14.10.1991 tarihinde yüklenici 
Dokap A.Ş. firmasına yer teslimi yapıİdığı, Devlet Bakanlığının 25.10.1991, 13.11.1991 tarihli 
talimatları ile yüklenici firmaya toplam 3 000 000 000.— TL. avans ödemesinde bulunulduğu, 
ancak yüklenici firmanın işe, konutların yapılacağı arsanın hukukî sorunları (mülkiyet, tahsis, 
imar durumu gibi) çözümlenmediğinden 26.3.1992 tarihinde başlayabildiği, 

Tuna-Üçer Müşavirlik, Mühendislik İş Ortaklığı tarafından 15.10,1991 tarihinde yüklenici 
özgü A.Ş. firmasına yer teslimi yapıldığı, Devlet Bakanlığının 25.10.1991,20.11.1991 tarihli ta
limatları ile yüklenici firmaya toplam 4 500 000 000.— TL. avans Ödemesinde bulunulduğu, 
ancak yüklenici firmanın işe konutların yapılacağı arsanın hukukî sorunları (Mülkiyet, tahsis, 
imar durumu gibi) çözümlenmediğinden 26.3.1992 tarihinde başlayabildiği, 

Anlaşılmıştır. • , ; 

Böylece, Devletin 7 500 000 000.— TL. sının gereksiz yere! yüklenicilerin üzerinde 6 ay 
süre ile kalmasına sebep olunmuştur. 

(Ek : 1, Raporun 77, 80 B, 89/A, 314, 315, 316 A-C, 317, 318, 319 A-C, 320, 32İ-322 A-B, 
323, 324., 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 nolu 
ekleri) 

2. Bursa-tnegöl Yeniceköy Belediyesi 1 500 konut inşataları (Tekser tnş. San. Tic. A.Ş. 
I 000 konut, Özar İnş. San. Tic. A.Ş. 500 konut) : , 

Devlet Bakanlığının (Mehmet Çevik) 13.8.1991 gün ve 2761 sayılı Talimatı ile Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 37/c maddesi uyarınca yapılan ihale sonucunda; 1 500 konutluk işin altyapıla
rı ile birlikte Tekser A.Ş. Firmasına 1 000 konut ve özer A.Ş. Firmasına 500 konut) ihale edildiği, 

Yapılan ihale sonucunda, Tekser A.Ş. Firması ile 27.9.1991 noter tastik tarihli özar A.Ş. 
Firması ile 2.9.1991 noter tastik tarihli sözleşmenin imzalandığı her iki sözleşmeleri de Devlet 
Bakanlığı adına Bakan Müşaviri Ahmet Karakuş'un imzaladığı ve sözleşmelerin Devlet eski 
Bakanı Mehmet Çevik tarafından onaylandığı, 

Konutların kontrollük, Müşavirlik ve Mühendislik hizmetlerini yürüten Tuna-Üçer iş Or
taklığı tarafından 28.9.1991 tarihinde yüklenici Tekser A.Ş. Firmasına yer teslimi yapıldığı, Devlet 
Bakanlığının (Mehmet Çevik) 11.10.1991, 16.10.1991, 25.10.1991 tarihli talimatları ile yüklenici 
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firmaya toplam 14 250 000 000.— TL. avans ödemesinde bulunulduğu, ancak yüklenici firma
nın işe, konutların yapıldığı arsa hukukî sorunları (Mülkiyet, tahsis, imar durumu gibi) çö
zümlenmediğinden 31.4.1992 tarihinde başlayabildiği, / 

Tuna-Üçer Müşavirlik, Mühendislik İş Ortaklığı tarafından 4.9.1991 tarihinde yüklenici 
özar A.Ş. firmasına yer teslimi yapıldığı, Devlet Bakanlığının (Mehmet Çevik) 17.9.1991, 
4.9.1991, 16.10.1991, 25.10.1991 ve 13.11.1991 tarihli talimatları ile yüklenici firmaya toplam 
7 756 200 000.— TL. avans ödemesinde bulunulduğu, ancak yüklenici firmanın ise; konutla
rın yapılacağı arsanın hukukî sorunları (Mülkiyet, tahsis, imar durumu gibi) çözümlenmedi
ğinden 10.2.1992 tarihinde işe başlayabildiği, 

Tespit edilmiştir. 

Böylece; Devletin toplam 22 006 000 000.— TL. sının gereksiz yere yaklaşık 4 ay süre ile 
yükleniciler üzerinde kalmasına sebep olunmuştur. 

(Ek : 1, Raporun 70, 77, 81-84, 341 A-B, 342, 343 A-B-C, 344, 345, 346, 347, 348, 349 
A-B, 350, 351 A-C, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 A-B, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 nolu ekleri) 

, 3 . Raporumuzun V-(D) Bölümünün 2 nci maddesinde sözü edilen firmalar ile ek sözleş
meler Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik tarafından onaylanmıştır. 

Yüklenici firmalar ile imzalanan (20.11.1991 ve 18.10.1991 tarihli) ek sözleşmelerden sonra 
Tuna-Üçer iş Ortaklığı tarafından M. Rıza Akkaya A.Ş. ne 21.11.1991 tarihinde Karabay Ltd. 
Şti. ne 22.10.1991 tarihinde işyeri teslimi yapıldığı ve Devlet Bakanlığının (Mehmet Çevik) 
13.11.1991 ve 19.11.1991 tarihli talimatları doğrultusunda Karabay Ltd. Şti. ne 1 300 000 000.— 
TL. avans ödemesinde bulunulduğu halde Karabay Inş. Tic. San. Ltd. Şirketinin konutların 
yapımına 6.2.1992 tarihinde, M. Rıza Akkaya Anonim Şirketinin 21.4.1992 tarihinde başlaya
bildiği, yüklenici firmaların işe başlayamama nedeninin; söz konusu konutların yapılacağı ar
sanın hukukî sorunlarının (Mülkiyet, tahsis, imar durumu gibi) çözümlenmemiş olmasından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

4. Devlet Bakanlığı (Mehmet Çevik) tarafından İstanbul Yalova Gecik Köyünde Üçer tnş. 
San. Tic. A.Ş. ne yaptırılmakta olan 500 konut inşaatı ile ilgili olarak; 

Devlet Bakanlığı (Ercüment Konukman) tarafından dört ayrı firma ile (100'er konutluk) 
imzaları sözleşmelerin konutların yapılacağı İstanbul İli Yavola İlçesi Gecik Köyü Gollü Yöre
sinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait arsanın heyelan bölgesinde bulunması nedeniyle iptal 
edilmesinden yaklaşık bir yıl sonra Devlet Bakanlığı (Mehmet Çevik döneminde) tarafından 
söz konusu arsada 500 konut yaptırmak üzere ihale yapıldığı ve yapılan ihale sonucunda; Üçer 
A.Ş. ile 27.9.1991 noter tastik tarihli sözleşmenin imzalandığı, söz konusu sözleşmenin Devlet 
Bakanlığı adına Bakan Müşaviri Ahmet Karakuş tarafından imzalanıp Bakan Mehmet Çevik 
tarafından onaylanmış, 

Devlet Bakanlığı tarafından, söz konusu ihale yapılmadan sözleşme imzalanmadan ve Tuna-
Üçer Müşavirlik firması tarafından yüklenici Üçer A.Ş. ne yer teslimi yapılmadan önce konut
ların yapılacağı arsaya ilişkin herhangi bir inceleme yaptırılmamış, 

Yüklenici Üçer firmasının yer teslimi yapıldıktan sonra konutların yapıldığı yerin mevcut 
imar planında heyelan bölgesi olarak yenildiğinin Devlet Bakanlığına bildirilmesi üzerine, 
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Devlet Bakanlığı adına konutların Kontrollük Müşavirlik ve Mühendislik hizmetlerini yürüten 
Tüna-Üçer İş Ortaklığı tarafından O.İD.T.Ü. Zemin Mekaniği Kürsüsünden Prof. Dr. M. Yener 
Özkan'a zemin incelettirilmiş; söz konusu inceleme sonucu düzenlenen 20.11.1991 tarihli ince
leme raporunda, konutların bu bölgede yapılması için bazı işlemlerin yapılmasının gerekli olduğu, 

Ve raporda öngörülen bu işlemlerin de konutların maliyetlerini artırıcı nitelikte ve yerine 
getirilmesi zorunlu olan işlemler olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, inşaat mahallinde yapılan tespitte O.D.T.Ü. raporunda belirtilen önerilerin yerine 
getirilmeden konutların yapılmakta olduğu görülmüştür. 

Söz konusu konutların yapılacağı arsanın ihale yapılmadan önce belirlenmesi ve arsanın 
hukukî ve teknik bir sorunu olup olmadığının araştırılması gerekirken bu görevin ne Devlet 
Bakanlığı ve ne de Tüna-Üçer Firması tarafından yerine getirilmediği görülmektedir. (Ek : 1, 
Raporun 77, 84, 499, 500, 50İ, 502, 502 A, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 ve 512 
nolu ekleri) 

D) DEVLET ESKİ BAKANI MEHMET ÇEVİK'İN SAVUNMASI : 

Bulgar yönetimi soydaşlarımızı eritmek, yok etmek politikası karşısında 1989 senesinde 
zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımızın onbinlerce sayılarla Türkiye'ye kısa zamanda akın 
akın gelmek zorunda kaldıklarını, bu göçmen soydaşlarımız geldiklerinde göçmen statüsünde 

- olmadıklarını, göçmen statüsünde olmadıkları için daha önce gelen göçmenlere uygulanabilen 
2510 sayılı tskân Kanunu ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Ka
nununun bunlara uygulanamadığını, o bakımdan, 2510 sayılı tskân Kanununa eklenen 33 ün
cü madde ile bu soydaşlarımıza göçmen statüsü kazandırıldığını, bunlara göçmen statüsü ka
zandırıldıktan sonra bu soydaşlarımızın Türk Vatandaşlığına geçirilebilmeleri, eğitim sorunla
rı, iş sorunları, Türkiye'ye entegrasyonu sorunları 2510 ve 3202 sayılı Kanunlar çerçevesinde 
halledilmeye çalışıldığını, bu soydaşlarımızın iskânı konusunu o günün şartlarında 2510 ve3202 
sayılı Kanunlar çerçevesinde çözebilmek mümkün olmadığını, bunun üzerine o zamanki Hü
kümetin, bu soydaşlarımızın iskânı problemlerini halletmek için çareler aradığını, bu amaçla 
sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Kanununun 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle 
bu fonun kaynaklarından, göçmen soydaşlarımıza yaptırılacak konutlara harcama yapılması 
imkânı sağlandığını, bu kaynağın da yeterli olmadığını Türkiyeye gelen ve eğitim kurumların
da barınan bu soydaşlarımızın problemini biran evvel halletmek için tekrar kaynak aranmaya 
başlandığını, 27.11.1990 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararı çıkartılmadan önce Avrupa 
Konseyi tskân Fonundan, Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlarımıza konut yaptırmak üzere 
kredi talep edildiğini, Avrupa Konseyi tskân Fonundan talep edilen bu kredinin, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Emlak Bankasının kefaletiyle sırf Bulgaristan'dan gelen göçmenle
re konut yaptırmak için Türkiye'ye gönderildiğini, bu kredinin ferden muayyen bir kredi oldu
ğunu; bu kredinin, sadece Bulgaristan'dan gelen göçmenlere konut yaptırmak amacıyla kulla
nılabileceğini; kredinin, ne genel bütçeye ve ne de tskân Fonuna aktarılamayacağını; bu kredi, 
genel bütçeye aktarıldığı takdirde her amaç için kullanılabileceğini, o nedenle, genel bütçeye 
dahil edilemeyeceğini, genel bütçeye dahil edilemeyen bir parayla da genel bütçenin tespit etti
ği 2886 sayılı Devlet.İhale Kanunununa tabi olarak bir işlem yapılamayacağını, 

Özel tskân Fonu Kaynaklarına yurt dışından gelen nakdî ve nakde çevrilebilir aynî yar
dımların girdiğini, bu yardımın, hibe anlamında bir yardım olduğunu, hibe anlamında yardımın 
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bu fona girdiği zaman bu fondan tekrar geri çıkma imkânının olmayacağını, oysa temin edilen 
kredinin, 7,9 oranında faizi ve geriye dönüşü olan bir kredi olduğunu, kesinlikle hibe yardımı 
olmadığını, bu nedenle Fonlar thale yönetmeliğine göre işlem yapma imkânı bulunmadığını, 
20 bin konutun yaptırılması, satın alınması yetkisinin 27.11.1990 T. 103 sayılı Yüksek Planla
ma Kurulu kararıyla o zamanki Devlet Bakanına verildiğini, bilahare Hükümet değişiği oldu
ğunu 27.6.1991 tarihinde Başbakanın bir genelgesiyle göçmen sorunları ve göçün koordinas
yonla ilgili görevin kendisine verildiğini, kendisinden önceki Devlet Bakanı tarafından oluş
muş usul ve esasların olduğunu, kendisinin Devlet Bakanı olarak kendisinden önce oluşmuş 
olan usul ve esasların dışına çıkmasının söz konusu olamayacağını, dolayısıyla, kendisinden 
önce oluşmuş olan usul ve esaslara uyarak akdin gereğini yerine getirmediği için inşaat İmar 
A.Ş. olan ve bilahare Emlak Konut A.Ş. haline dönüşen şirketle sözleşmeyi feshettiğini, Toplu 
Konut idaresi Başkanlığından bir yazıyla 20 bin konutun yapım, mühendislik ve müşavirlik 
hizmetlerini yürütebilecek müşavir ismi istediğini, Toplu Konut idaresinin işlerini yapan, ik
bal Mühendislik ve Tuna Üçer iş Ortaklığı firmalarının adlarının bildirildiğini, bu iki firmayı 
bakanlığa davet ettiğini, ikbal Mühendisliğin işlerinin çokluğu nedeniyle işi kabul etmediğini; 
Tuna Üçer iş ortaklığıyla, yapılan pazarlık sonucu, daha önce Emlak Konut A.Ş. tarafından 
yürütülen hizmetler karşılığında alınan ücretten daha düşük bir ücretle yapım, mühendislik 
ve müşavirlik hizmetlerini yürütmek üzere bir akit yaptığını, Emlak Konut A.Ş. nin özel hu
kuk hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olduğunu, Tuna Üçer iş ortaklığının da özel hukuk 
hükümlerine göre kurulduğunu, Tuna Üçer iş ortaklığının, Devlet Bakanlığıyla akit yapıp so
rumlu ve Kamu Hizmeti yapan bir kuruluş haline geldiğini; Mensuplarının da kamu hizmeti 
görevi yapan insanlar olduğunu, Tuna Üçer iş ortaklığı firmasından 4 mühendis ve Devlet Ba
kanlığından da daha önce bu işlerde bulunmuş, bu işlere katılmış bir müşavirin başkanlığında 
bir ihale Komisyonu oluşturduğunu, bu ihale Komisyonunun, dosyaları değerlendirdiğini ve 
en az üç kişiye davetiye gönderdiğini, kendilerinin Tuna Üçerle tespit ettikleri uygun bedel sı
nırları, fiyatları olduğunu; bu fiyatların, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının 1991 yılında yap
tırdığı konutların birim fiyatlarından m2 de 70 bin TL. daha düşük olduğunu; kapalı zarf usu
lüyle verilen ihale mektuplarının açıldığını, kim uygun bedel sınırına gelir, fiyatı düşürürse pa
zarlık sonucu işin ona verildiğini, kendi onayıyla ihalelerin verildiğini, göçmenlere yaptırıla
cak" konutların Devletin hazine arazilerinin üzerine yapılmasında birinci derecede prensip ola
rak durduklarını ve ısrar ettiklerini, bu amaçla Valilerden uhdelerinde bulunan hazine arazile
rinin yerlerini bildirmelerini yazıyla istediğini, kendilerine bildirilen arazilerin ham araziler ol
duğunu, imarlı arsa olmadıklarını, sözleşmelerde, ruhsat alımına kadarki tüm sorumluluğun 
yükleniciye ait olduğunu, işin süresinin ham arazinin tespitinden sonra başladığını, kendileri
nin 1991 yılında 26 sözleşme yaptıklarını, bu 26 sözleşmenin hepsini aynı usul ve esaslar içeri
sinde tespit ettiklerini, arazilerle ihaleyi içice yaptıklarını, arazilerin teslimi, onların problem
lerinin halli, imar çalışmalarının hepsinin ihalenin bir parçası olduğunu; avansları, konutların 
bir an önce bitirilmesi ve ucuza mal edilmesi amacıyla verdiklerini, yapılan 26 sözleşmeden 
4 ünde problem çıktığını, bu problem çıkartılan yerlerden Yalovadaki arazinin heyelan bölgesi 
olarak kamuoyuna takdim edildiğini, bunun üzerine Tuna Üçer iş ortaklığı firmasının istan
bul Teknik Üniversitesinden bir bilirkişiye zemin tespiti yaptırdığını, zemin tespiti yaptırıldık
tan sonra buraya konut yaptırılabileceği raporu verildiğini, bunun üzerine konutların yapılma
sına İcarar verildiğini, öbür problemli arazilerin üçünün de bu şekilde olduğunu kendilerinin 
bu ham arazileri teslim ettiklerinde, hiçbir problem bulunmadığını, buralarda bir problem çıkar-
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• utabileceğim tahmin edemeyeceklerini, İstanbul İkitellide de yer teslimi yapıldığını teslim ya
pılırken hiçbir problem çıkmadığını, ancak, bilahare belediyece bu yerin rekreasyon alanı yani 
oyun alam olarak ilan edildiğini, kendisinin bunu da bilemeyeceğini, Tuna Üçer iş ortaklığı 
firmasının halen görevini yürütmekte olduğunu", 

Beyan etmiştir. (Ek : 2/5) 
Devlet eski Bakam Mehmet Çevik ayrıca savunmasıyla ilgili belgeleri Komisyonumuza ib

raz etmiştir. (Ek : 3) 

E) TUNA-ÜÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK İŞ ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ŞERAFETTİN DOĞAN'IN İFADESİ : 

Şerafettin Doğan Komisyonumuza verdiği ifadesinde özetle; 
"Tuna Müh. Mim. A.Ş. ile Üçer İnşaat Ticaret Limited Şirketlerinin Göçmen konutları

nın kontrollük, müşavirlik hizmetini yapan iki firma olduğunu ve kendisinin bu ortaklığın yö
netim kurulu başkanlığım yürüttüğünü; Tuna-Üçcr'in göçmen konutlarıyla ilişkisinin 1991 yılı 
başında başladığım; zamanın Devlet Bakanının Toplu Konut İdaresine bir yazı yazarak, kendi
lerinin büyük çapta inşaat yaptıracaklarını ve başlamış konutların bulunduğunu, bunların kont
rollük ve müşavirlik hizmetlerini yapabilmek için tavsiye edebilecekleri firmaları sorduklarını, 
Toplu Konut İdaresinin kendileriyle beraber bir başka firmanın ismini verdiklerini, daha sonra 
devlet bakanlığının kendilerini davet ettiğini ve Tuna-Üçer ortaklığının 5 Ağustos 1991 tarihin
de bir sözleşmeyle göçmen konutlarının kontrollük, müşavirlik hizmetlerini yüklendiğini, gö
revi aldıklarında 9 248 konutun ihalesinin önceden yapılmış olduğunu, kendilerine YPK kara
rına istinaden 20 bin konut yaptırılacağını, dolayısıyla 12 bin civarında daha konutun ihalesi
nin yapılacağının kendilerine bildirildiğini; daha önce 1990 yılında yapılan ihalelerde 4 ayrı 
sözleşme kullanıldığını, ancak kendilerinin tek tip sözleşmenin devletin lehinde ve eşitlik ilke
sine uygun olacağı gerekçesiyle yeni sözleşme metinleri hazırladıklarını, fiyat farkı, esas mal
zeme miktarlarının gerçek değerlere indirgendiğini, ödeme için gerekli sürenin 15 günden 30 
güne çıkarıldığını; 1991 yılında firmaların önce devlet bakanlığına tanıtım dosyalarını verdik
lerini, ikinci adım olarak dosyaların teknik* değerlendirme yapılmak üzere Devlet Bakanlığı ta
rafından TUna-Üçer'e gönderildiğini, Tuna Üçer'in bir heyetle bu gelen dosyaları incelediğini, 
100'ün üzerinde firmadan 74 tanesinin sekiz grup halinde ihalelere katıldığını, teknik değer
lendirmeden sonra işler ve işlere göre firmaların gruplandırıldığını, daha sonra firmaların iha
leye davet edildiğini, ihale komisyonunun değerlendirmesinde her iş için asgarî üç firmanın 
teklif vermesi şartı arandığını, bunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Fonlar İhale Yönet
meliğinin 37-C maddesinin gereği olduğunu; Müşavirlik Şirketi olarak °/o 20 avans alımı oldu
ğunu, Eryaman'da bu avansın % 10 olduğunu, aradaki farkın şirketin mahallî teşkilatlar, böl
ge müdürlükleri nezdinde teşkilatlar kurması zorunluluğundan kaynaklandığını, ihale sürele
rinde sarkmalar bulunmasının doğru olduğunu, bunun en büyük sebebinin malî kaynak yeter-

, sizliği olduğunu, kaynak yetersizliğinin projeyi pek etkilemediğini; Avrupa İskân Fonundan 
sağlanan kredinin 1992 yılı sonunda bitmesi üzerine sıkıntı yaşandığını; ek kredi almak üzere 
Paris'e gidildiğini, kredi sağlandığını, ancak 3-4 ay gibi bir aksama olduğunu, diğer aksaklık
ların işin yapılması sırasında meydana geldiğini; reel rakamlar itibariyle 1990 yılında yapılan 

. işlerin maliyetiyle 1991 yılında yapılan ihalelerin maliyetlerinin birbirlerine çok yakın olduğu
nu, Bakanın yaptıkları işlerde bir telkin ve yönlendirmesi olmadığını; altyapı inşaatlarıyla ilgili 
olarak ada dışındaki altyapılar için bina bedellerinin % 12'si, ada içi altyapıda % 2'si olarak ödeme 
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miktarı tespit etiklerini, ihalelerini konut bedelinin, ada dışı altyapı bedeli ve ada içi altyapı 
bedellerinin toplamı üzerinden yapıldığını ve avansın da bunun üzerinden verildiğini." 

İfade etmiştir. (Ek : 2/6) 

F) TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

1. Haziran 1991 ayı içerisinde Bakanlar Kurulunda yapılan değişiklik ardından 27.6.1991 
gün ve .1991/10 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle ilgili koor
dinasyon görevi Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'e verilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 27.11.1990 ve 90/T-103 sayılı kararıyla "20 000 adede kadar 
konutun yaptırılması ve/veya satın alınması görevi" Devlet eski Bakanı R. Ercüment Konuk-
man'a verilmiş; ancak Bakanlar Kurulundaki değişildikten sonra göçmenlerle ilgili koordinas
yon görevi Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'e verildiği için Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik 
"konut yaptırılması ve/veya satın alınması" yetkisini üstlenmiş; bir özel müşavir firma olan 
Tuna-Üçer İş Ortaklığı ile bir sözleşme imzalanmıştır. 

Söz konusu YPK kararında 20 000 konut yaptırılması ve/veya satın alınması görev ve yet
kisinin Devlet eski Bakanı R. Ercüment Konukman'a verilmesine ve Devlet eski Bakanı Meh
met Çevik'e aynı yetkinin verildiğine dair bir karar olmamasına; Mehmet Çevik'e başbakanlık 
Genelgesiyle sadece "Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle ilgili koordinasyon görevi verilmiş ol
masına rağmen; bahsi geçen YPK kararı, iptal edilinceye kadar geçerli olacağı ve bir hüküm 
ifade edeceğine ve Tuna-Üçer İş Ortaklığının da İnşaat İmar A.Ş. gibi özel hukuk hükümleri
ne tabi olduğuna göre "idarenin devamlılığı ilkesi" açısından Devlet eski Bakanı Mehmet Çe-
vilc'in bu görevi üstlenmesi ve sözleşme akdetmesi sebebiyle raporumuzun VII-A bölümünde 
ileri sürülen iddiaya ilişkin olarak bu konuda cezaî ve hukukî sorumluluğunu gerektirecek her
hangi bir eyleminin bulunmadığı kanaatine varılmaktadır. 

2. Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediyi özel İs
kân Fonuna aktarmamış ve bu suretle mevzuat boşluğu oluşmuştur. 

Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in raporumuzun V-H bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirildiği gibi Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediyi özel İskân Fonuna aktarması 
ve daha sonra da ihale hukuku yönünden Fonlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre işlem 
yapması gerektiği açıktır. 

Ancak Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik Tuna Üçer Müşavirlik Mühendislik Firmasıyla 
bir sözleşme yapmış; sözleşmeyi takiben Tuna Üçer ortaklığına konut yaktırılacak yerler ve 
konut adetleri bildirilerek yapım işlerini üstlenmek isteyen firmalarca Bakanlığa tevdi edilen 
dosyaların değerlendirmeye alınmasını, Bakanlık Müşaviri Ahmet Karakuş ve Müşavirlik tem
silcilerinden oluşan 5 kişilik İhale Komisyonunun teşkil edilmesini: Fonlar İhale Yönetmeliği
nin 37/Ç maddesi gereğince ihale işlemlerinin tamamlanmasını istemiştir. ,.' 

İhale komisyonlarının Fonlar İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre oluşması gere
kir. Oysa bu komisyonlarda Devlet Bakanlığını temsil en yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı 
olmayan Devlet Bakanlığı eski Müşaviri Ahmet Karakuş Komisyon Başkanı olarak görevlendi
rilmiş ve Tuna-Üçer firmasından da bu komisyonlarda dört eleman komisyon üyesi sıfatıyla 
bulunmuştur. -
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Devlet parasının kullanılacağı işlerle ilgili ihale komisyonlarında görev alacak kişilerin me
mur sıfatını haiz olmaları gereklidir. Zira, ceza uygulamasında, memur sayılmayan kişilerin 
işlemiş oldukları zimmet, irtikab, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal gibi bazı suç
lardan dolayı bunlar hakkında ceza tayini mümkün değildir. 

Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik savunmasında, "kendisinden önceki Devlet Bakanı ta
rafından oluşmuş usul ve esasların olduğunu, Devlet Bakanı olarak.kendisinden önce oluşmuş 
usul ve esasların dışına çıkmasının söz konusu olamıyacağını; TUna Üçer iş ortaklığının Devlet 
Bakanlığı ile akit yapıp sorumlu ve kamu hizmeti yapan bir kuruluş haline geldiğini, mensup
larının da kamu hizmeti yapan kişiler'olduğunu" beyan etmiştir, 

Devlet memuru sıfatını haiz olmayan ve yasalarla kendilerine bir görev verilmeyen kişile
rin, taraflardan birinin Devlet olduğu sözleşme veya protokollerle "Devlet Memuru" sıfatını 
kazanmaları mümkün değildir. 

Bu nedenlerle, Komisyonumuz, Avrupa İskân Fonundan sağlanan kredinin, "2510 Sayılı 
İskân Kanunu" ve "İskân Kanunu Uygulama ve özel İskân Fonu Yönetmeliğinin ilgili hü
kümleri gereğince özel İskân Fonuna aktarılması, daha sonra İhale Hukuku yönünden de Fonlar 
İhale Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği halde bu şekilde hareket etme
yen Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in eylemlerinden dolayı görevini kötüye kullandığı ka
naatine varmıştır. 

3. Raporumuzun VH-C Bölümünde anlatıldığı gibi Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik 
döneminde; 

a) Istanbul-Küçükçekmece İkitelli 1 000 konutluk inşaatların altyapıları ile birlikte Öz
gü A.Ş. ve Dokap A.Ş. firmalarına ihale gedildiği, özgü A.Ş. ve Dokap A.Ş. firmaları ile 
14.10.1991 noter tasdik tarihli sözleşmelerin imzalandığı, TUna Üçer Müşavirlik, Mühendislik 
İş Ortaklığı tarafından 14.10.1991 tarihinde Dokap A.Ş. firmasına, 15.10.1991 tarihinde de Öz
gü A.Ş. firmasına yer teslimi yapıldığı, ancak yüklenicilerin işe, konutların yapılacağı arsala
rın hukukî sorunları (mülkiyet, tahsis, imar durumu gibi) çözümlenmediğinden 26.3.1992 tari
hinde başlayabildikleri görülmüştür. 

Arsaların hukukî sorunları çözümlenmeden Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in 25.10.1991, 
13.11.1991 tarihli talimatları ile Dokap A.Ş. firmasına 3 000 000 000.— TL., 25.10.1991,20.11.1991 
tarihli talimatlarıyla da özgü A.Ş.. firmasına 4 500 000 000.— TL. avans ödemesinde bulunul
muştur. 

b) Bursa İnegöl Yeniceköy Belediyesi 1 500 konut inşaatların altyapıları ile birlikte 1 000 
konutu Tekser A.Ş. firmasına ve 500 konutu özar A.Ş. firmasına ihale edildiği, Tekser A.Ş. 
firması ile 27.9.1991 noter tasdik tarihli, özar A.Ş. firmasıyla da 2.9.1991 noter tasdik tarihli 
sözleşmelerin imzalandığı, Tuna Üçer Müşavirlik, Mühendislik İş Ortaklığı tarafından 28.9.1991 
tarihinde Tekser A.Ş. firmasına, 4.9.1991 tarihinde de özar A.Ş. firmasına yer teslimi yapıldı
ğı, ancak yüklenicilerin işe, konutların yapılacağı arsaların hukukî sorunları (mülkiyet, tahsis, 
imar durumu gibi) çözümlenmediğinden Tekser A.Ş. firmasının 31.4.1992, özar A.Ş. firması
nın ise 10.2.1992 tarihinde işe başlayabildikleri görülmüştür. 

Arsaların hukukî sorunları çözümlenmeden Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in 11.10.1991, 
16.10.1991,25,10.1992 ve 13.11.1991 tarihli talimatlarıyla Tekser A.Ş. firmasına 14 250 000 000.— TL., 
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17.9.1991, 4.9.1991, 16.10.1991,25.10.1991 ve 13.11.1991 tarihli talimatlarıyla da Özar A.Ş. fir
masına 7 756 200 000.— TL. avans ödemesinde bulunulmuştur. 

c) Tekirdağ Çorlu İlçesinde yaptırılan 400 konut inşaatının ihalesi Devlet eski Bakanı 
Recep Ercüment Konukman döneminde yapılmış ve Karabay İnşaat San. Tic. Ltd. Şti ve M. 
Rıza Akkaya firmalarıyla sözleşmeler akdedilmiştir. Ancak bu firmalara yer teslimi yapılama
dığından işe başlayamamışlardır. 

Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik bu firmalarla ek sözleşmeler yapmış ve M. Rıza Akka
ya A.Ş. ne 21.11.1991 tarihinde, Karabay Ltd. Şti.'ne 22.10.1991 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. 

Arsaların hukukî sorunları çözümlenmeden Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in 13.11.1991 
ve 19.11.1991 tarihli talimatları doğrultusunda Karabay Ltd. Şti.'ne 1 300 000 000.— TL. avans 
ödemesinde bulunulmuştur. 

d) İstanbul Yalova Gecik Köyünde yaptırılacak konut inşaatlarıyla ilgili hazineye ait arazi 
heyelan bölgesi olduğu halde bu konuda bir araştırma yapılmamış ve arsanın hukukî ve teknik 
sorunu olup olmadığı araştırılmadan sözleşme yapılmıştır. 

Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik yukarıda geçen konularla ilgili olarak Komisyonumuza 
ibraz ettiği "Göçmen Konutları Gerçeği" isimli kitabında ve Komisyonumuzda yaptığı savun
masında : 

"İstanbul Küçükçekmece İkitelli mevkiinde yaptırılan konutların ihalesi yapılmadan ön
ce İstanbul Valiliğine, Küçükçekmece Kaymakamlığına ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı
na yazılan yazılara gelen cevaplar üzerine ihalenin yapılmış olduğunu; ancak ihale işlemleri 
yapılıp bitirildikten, yer teslimi yapıldıktan, avans verildikten ve iş başladıktan sonra İstanbul 
Belediye Başkanlığının durumu bilmesine rağmen, yüklenicilere teslim edilmiş olan bu araziyi 
"yeşil saha-rekreasyon alanı" yapma kararı aldığını, Belediye Başkanlığı sayesinde hukukî bir 
sorunun ortaya çıktığını, İmar Kanununun imkânlarından da yararlanılarak yüklenicilere "imarlı 
arsa" değil "ham arazi" teslim edildiğini, ham araziden imarlı arsa üretmenin ihalenin bir 
parçası olduğunu ve ihalenin bu şartla yapıldığını; dolayısıyla Belediye Başkanlığınca çıkarı
lan bu sorun üzerine yüklenicilerin bir süre fiilen işe başlayamadıklarını, 

Bursa-tnegöl Yeniceköyde yaptırılacak 1 500 konutun arsasıyla ilgili olarak İnegöl Kay
makamlığının göçmen konutları için tahsis edilebilecek arazileri Devlet Bakanlığına bir yazıy
la bildirdiğini; Devlet Bakanlığı görevlileri, kaymakam, belediye başkanı ve diğer ilgililerle be
raber arazinin görüldüğünü, gerekli bütün işlemlerin yapıldığını ve ham arazinin yükleniciye 
tesliminin yapıldığını, avans verildiğini; ancak hiçbir hukukî neden olmamasına rağmen yük
lenicilerin Belediye Başkanı tarafından üzerinde arsa inşa edilecek olan araziye bir süre sokul
madıklarını, dolayısıyla gecikmenin buradan kaynaklandığını, 

Tekirdağ-Çorlu İlçesinde 400 konut inşaatıyla ilgili olarak kendisinden önceki Devlet Ba
kanlığı döneminde ihale yapıldığını, ancak Eylül 1991 tarihine kadar yüklenicilere yer teslimi
nin yapılmadığını, teminat mektubu alınmadığını/kendi hükümetleri döneminde firmanın "söz
leşmeye işlerlik kazandırılmasını" talep ettiklerini, kendilerinin bu talebi uygun bularak ek söz
leşme yaptıklarını, Sözleşme gereği yer teslimi olarak "ham araziyi" teslim ettiklerini, arazi
nin "imarlı arsa" haline getirilmesinin yüklenicinin işe başlama tarihiyle fiilen inşaata başla
ma tarihinin karıştırıldığını, avansın yükleniciye işe başladığı tarihte verildiğini, 
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Yalova Gecik Köyünde 500 konut inşaatıyla ilgili olarak Bursa Valiliğince Gecik Köyünde
ki hazine arazisinin gösterildiğini, bu arazinin inşaata elverişli olup olmadığının incelettir ildi
ğini; "inşaat yapılabileceği" şeklinde rapor verildiğini, ancak "zemin sondajlarının yapılması 
gerektiği" şeklinde tavsiyeler bulunduğunu; bölgede hazineye ait istimlaki kolay başka arazi 
bulunmadığından ve hazineye ait olmayan arazilerin çok pahalı olmasından bu arazinin seçil
diğini; bahsi geçen arazinin inşaata elverişli kılınması için yapılan harcamaların başka yerden 
arazi alınması halinde yapılacak harcamalardan çok daha az olduğunu, bugün bu inşaatlarla 
ilgili olarak hiçbir teknik, malî ve hukukî sorunun mevcut olmadığını; 

Beyan ve ifade etmiştir. 

Komisyonumuz yukarıdaki beyanlar ve oluşa göre bahsi geçen sorunlar ve bunlardan do-
ğan Devlet zararının Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in kusurundan kaynaklanmadığı ka
naatine varmıştır. • \ 

VIII. — SONUÇ VE KARAR ; 

Ayrıntıları ye dayanakları yukarıda açıkça gösterildiği üzere Komisyonumuz; 
1. 27.11,1990 gün ve 90/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında imzalan bulu

nan eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet eski Bakanları Işın Çelebi, tsmet özarslan, Tarım 
ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü Yürür ye Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek 
herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığına üyelerden Sayın Çemalettin Gürbüz, Sayın Vahdet 
Sinan Yerlikaya, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Mehmet Sevigen ve Sayın A. Hamdi Üçpınarlar'-
ın karşı oyları ve oyçokluğuyla, 

2. Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın; Avrupa tskân Fonundan sağla
nan krediyi, 2510 sayılı tskân Kanununa ve tskân Kanunu Uygulama ve özel iskân Fonu Yö
netmeliğinin ilgili hükümlerine göre özel tskân Fonuna aktarmayarak, Fonlar thale Yönetme
liği ile thale Usul ve Teamüllerine aykırı hareket etmek suretiyle keyfî uygulamalara sebep ol
duğu ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine göre hakkında Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına üyelerden 
Sayın Cengiz Bulut, Sayın Ahmet Kabil ve Sayın Murat Başesgioğlu'nun karşı oyları ve oyçok
luğuyla, 

3. Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek ile Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman 
arasında yapılan protokolün daha önce fon kurulunca alınan ve Başbakanca onaylanan bir 
genel ilke kararına dayanması sebebiyle bu konuda Devlet eski Bakanı Cemil Çiçek hakkında 
kamu davası açılmasını gerektirecek herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığına, 

4. Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik'in; Avrupa tskân Fonundan sağlanan krediyi, 2510 
sayılı tskân Kanununa ve tskân Kanunu Uygulama ve özel tskân Fonu Yönetmeliğinin ilgili' 
hükümlerine göre özel tskân Fonuna aktarmayarak, Fonlar thale Yönetmeliği ile ihale usul 
ve teamüllerine aykırı hareket etmek suretiyle keyfî uygulamalara sebep olduğu ve bu eylemle
rine uyan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre hakkında Yüce Divan sıfatıyla Ana
yasa Mahkemesinde dava açılmasına üyelerden Sayın Cengiz Bulut, Sayın Ahmet Kabil ve Sa
yın Murat Başesgioğlu'nun karşı oyları ve oyçokluğuyla, 
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Karar vermiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine 
saygı ile sunulur, 

Başkan 
Mehmet Cebi 

Samsun 

Sözcü 
Â. Hamdi Üçpınarlar 

Çanakkale 

Üye 
Hasan Fecri Alpaslan 

Ağrı 
(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 
Af. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
• : Ü y e 

Ali Eser 
Samsun 

Üye 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Başkanvekili 
Ahmet Kabil 

Rize 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Katip 
Cengiz Bulut 

tzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

Üye 
Nurettin Tokdemir 

Hatay 
Üye 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

(Kısmî muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Sıra No. 

1 

2 

3 

4 

EK LİSTESİ 

Konusu 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Soruş
turma Raporu ve ekleri 
Meclis Soruşturma Komisyonumuz tarafından alınan 
ifadeler 
Devlet eski Bakanı R. Ercüment Konukman tarafından 
Soruşturma Komisyonumuza verilen dokümanlar 
Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik tarafından Komisyo
numuza sunulan dokümanlar 

Miktarı 

7 adet klasör 

1 adet klasör 

1 adet klasör 

1 adet şeffaf do. 
1 kitap 
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MUHALEFET ŞERHİ 

(9/16) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporunun Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 
Karan ile ilgili bölümüne aşağıdaki sebeplerden dolayı katılmıyorum. 

— Anayasamızın 112'nci maddesi : 
"Her bakan Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 

altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 
Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine getirilme

sini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." demektedir. 

— Anayasamızın 8'inci maddesine göre de; 
"Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve 

Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." denmektedir. Bu madde hükmü bir Hukuk 
Devletinde kamu hizmetlerinin, diğer deyimle bütün Devlet faaliyetlerinin önceden düzenlen
miş olan kaidelere göre yürütülmesi esasını getirmiştir. 

Kamu hizmetlerinin önceden düzenlenmiş kaidelere (Mevzuata) uyularak yürütülmesi pren
sibi sadece bu hizmetlerin muayyen esaslara uygun surette yapılmasından ibaret olmayıp, bu
nunla birlikte Kamu hizmetlerini yürütenlerin görev ve yetkilerinin de önceden tespit edilmiş 
olmasını gerektirir. ; ; • . ı 

Bir Hukuk Devletinde Kamu hizmetlerinin görülmesi konusunda gerek esas ve usul, ge
rekse görev ve yetki bakımından konmuş olan kurallara aykırı hareket edilmesi, yerine göre 
Devletin ve onun adına hareket edenlerin siyasî, cezaî ve hukukî sorumu ile neticelenir. 

Diğer taraftan her kanunun yürürlük maddesi bakanlara görev yükleyen bir özellik taşı
maktadır. 

Bu nedenle; 
YPK'nın 27.11.1990 gün ve 90/T-103 sayılı kararı, 2510 ve 3202 sayılı kanunlar yürürlükte 

iken, bu kanunların yetkisini bir devlet bakanına devretmesi Kanun Koyucunun iradesine ters 
düşmekte ve açıkça mevzuata aykırı bulunmaktadır. 

Ülkemize göçmen kabulü ve bunların iskânı 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleriyle düzenlenmiş, bu kanunda yer alan görevler ve yetkiler 3202 sayılı Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun yürürlüğe girmesiyle bu 
Genel Müdürlüğe verilmiştir. (Danıştay l.D.E.19911/18, K.19911111/55) Kanun koyucu tarafın
dan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiş olan görev ve yetkilerin Devlet Bakanlığınca 
kullanılabileceği, kanunda ön görülmediğinden mümkün değildir. Görev ve yetki gaspının söz ^ 
konusu olduğu açıktır. 

Kaldı ki; Devlet Bakanlığı bir hizmet bakanlığı değildir. Hal böyle iken zoraki ve sunî ola
rak hizmet bakanlığı statüsü sağlama; hem kamu vicdanını zedeleyen, hem de hizmetlerin et
kinliğini verimliliğini azaltan bir uygulama olmaktadır. 

2510 sayılı İskân Kanununun; 
"Ek Madde 33. — (Ek : 16.6.1989-3583/1 Md.) 
"Bulgaristan'dan göçe zorlanarak 1.1.1984 tarihinden sonra Türkiye'ye gelerek yerleşmek 

isteyen Türk Soylu kişiler 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk kültü-
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rüne bağlı serbest veyaiskânlı göçmen sayılır ve bunlar hakkında mezkûr kanunda hüküm bu
lunmaması halinde 17.3.1982 tarihli ve 2641 sayılı Kanun Hükümleri kıyasen uygulanır." den
mektedir. 

Bu kanun değişikliğinden kısa bir zaman sonra, yani 27.11.1990 tarihinde YPK'nın adı 
geçen kanunu ypk farzederek yetki devri yapması açıkça usulsüzlük ve kanunu ihlaldir. 

Komisyonumuzca YPK kararının hukukî durumu hakkında bilgisine başvurulan; Ankara 
Üniversitesi-tdarî Hukuk Profösörü Sayın Yıldırım Uler bu konuda aynen; 

"YPK kararı hukuka aykırı, böyle bir devir yetkisi yok. 
YPK, tcraî kuruluş değil, yasal dayanak yok. Karar sakat. Sakat ta olsa yürümüş, herhan

gi bir mahkemede iptal edilmemiştir. 

2510 sayılı İskân Kanunu temeldir. Fazla göç olması, fazla insan gelmesi bunu değiştirmez. 
YPK kararı alanlar bu karardan mesul, çünkü icracı değil. 

. • ı 

Kararı uygulayan karar,kanunsuzluğu ileri sürer, sürmezse sorumlu olur. Göç olayında, 
zorunlu veya anlaşma diye bir ayırım olmaz. Mevcut 2510 sayılı İskân Kanunu varken, bunun 
dışında çözüm aranmaz. Olayın tskân Kanununa tabiî olduğu açıkça gözüküyor. Bu karar çok 
sakattır. 

YPK kararından sorumludur. Cezası T.C.K. 240 ncı madde" diye mütalasını vermiştir." 
Yukarıda açıkça izah edildiği gibi YPK kararının 2510 ve 3202 sayılı Kanunlara aykırı ol

duğu, bu kararlarla anılan kanunlara ve ihale hukuku ilkelerine aykırı işlemlerin yapılmasına 
yol açıldığı, ayrıca Devlet zararı doğduğu; 

i 

Bundan dolayı kararda imzalan bulunanların kusurlu oldukları, kararda eski Başbakan 
Sayın Yıldırım Akbulut, Devlet Bakanları Sayın Işın Çelebi, Sayın İsmet Özarslan, Tarım Or
man ve Köyişleri eski Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un imzalarının bulundu
ğu, yukarıda belirtilen gedenlerle görevin kötüye kullanılması unsurlarının mevcut olduğu bu 
kararın tatbikatında yapılan usulsüzlükler sebebiyle Devlet zarara uğratıldığından bu eylemle
rinin karşılığı olan Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre işlem yapılması; kanaatindeyiz. 

Yüce Meclise saygı ile arz ederiz. 
Hamdı Üçpınarlar Hüseyin Erdal 

Çanakkale Yozgat 
Vahdet Sinan Yerlikaya Mehmet Sevigen 

' • Tunceli İstanbul 

- ' • ' • MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye, 1989 Haziran başından itibaren sayıları 350 000'ni bulan, büyük bir Göç dalga
sıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımız büyük kitleler halinde, birden bire 
sınırlarımıza dayanmıştır. 
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Bu trajik olayı, o günkü Cumhuriyet Hükümeti tüm imkânlarını seferber ederek göğüsle-
miş, idarî ve yasal düzenlemelerle, yarattığı finansman kaynaklarıyla soydaşlarımızın vatan
daşlık işlemlerini ve geçici iskânlarını, işe yerleştirilmelerini, Sağlık ve Eğitim Hizmetlerini kar
şılamış, 20 OOO'i aşkın konut üretimini planlamış, bugün itibarıyla da konutların büyük bir 
bölümü tamamlanarak soydaşlarımıza teslim edilmiştir. 

20 Ekim Seçimlerinden sonra göreve gelen Koalisyon Hükümeti, diğer bazı konularda ol
duğu gibi, bu konuda da geçmiş dönemle siyasî hesaplaşmaya girmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlanan rapora istinaden bir soruşturma önergesi veril
miş, bu doğrultuda oluşturulan soruşturma komisyonu çalışmalarını tamamlamıştır. 

Yeri gelmişken Türk Denetim sisteminin bugünkü durumunu irdelemenin faydalı olacağı 
kanısındayız : 

— 1992-1993 dönemi maalesef, denetim sistemimizin politikaya alet edildiği iddialarının 
yoğunluk kazandığı bir dönem olmuştur. Denetim kurullarının başına siyasî partilerden aday 
olmuş, siyasî tavır ve kanaatları tebarüz etmiş kişilerin getirilmeleri bu iddiaları daha da kuv
vetlendirmiştir. 

— Kamusal görev ve hizmetin ancak ve ancak bir kamu kurumu tarafından yapılabilece
ği, özel tüzelkişilerin kamu hizmeti yapabilecekleri fikrine bir türlü yanaşmamışlardır. 

— Son yıllarda devlet yapısında meydana gelen Sosya-Ekonomik değişiklikleri algılamaktan 
uzak kalmışlardır. 

Mesela; soruşturma konusu Göçmen Konutları olayın da; Avrupa Konseyi İskân Fonun
dan sağlanan bir finansman vardır. Bu para göçmen konutlarının yapımı için verilmiştir. Faizi 
vardır, geri dönümü vardır ve bir Türk Bankasının garantisihdedir. Kısaca bu para ferden mu
ayyen bir kredi'dir. -

Ancak, Müfettişler bu krediyi Hibe olarak algılamışlar ve hibe olduğu içinde özel iskân 
fonuna aktarılması gerektiğini savunmuşlardır. 

Raporlarında ki iddiaların büyük bir bölümünü de bu savunma üzerine kurmuşlardır. 
Bu büyük maddî hata, geçmişte Başbakanlık ve Bakanlık yapmış kişileri soruşturma ko

misyonlarına kadar götürebilmektedir. 

" • * MEVZUAT BOŞLUĞU 

1. Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi olarak gelen soydaşlarımızın durumu 2510 sayılı 
Yasa kapsamına girmemektedir. Anılan yasanın 3 ve 5 inci maddeleri kimlerin İskân Kanunu 
kapsamına gireceğini belirtmiştir. 

2. Bu nedenledir ki; 2510 sayılı Yasaya eklenen Ek-33, madde ile, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşların durumu yasal bir çerçeveye sokulmuştur. 

Ancak bu değişikliğe rağmen, tskân Kanununda göçün malî kaynaklarını düzenleyen bir 
hüküm bulunmamaktadır. Zira tskân Fonunu düzenleyen Ek-9 madde, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımıza uygulanamamaktadır. -

3. 3294 sayılı S.Y. ve D.T. Yasasında 16.6.1989 tarih ve 3582 sayılı Yasa ile 1 inci maddede 
değişiklik yapılarak^ Bulgaristan'dan göç edenlere yardım etmek imkânı sağlanmıştır. 
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4. Soh olarak, Koalisyon Hükümeti döneminde çıkartılan 27.5.1992 tarih ve 3805 sayılı 
tskân Kanununa iki madde eklenmesi hakkında Kanun. Değişik Hükümetler tarafından çı
kartılan tüm yasalar göstermektedir ki, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle ilgili bir mevzuat 
boşluğu vardır. İddia edildiği gibi, soydaşların durumu 2510 sayılı İskân Kanunu kapsamına 
girmemektedir. Şayet mevzuat yeterli olsa idi, hiç bir hükümet yeniden mevzuat yaratma yö
nüne gitmezdi. 

Bu nedenledir ki, göçün koordinasyonu ile ilgili olarak bir Devlet Bakanın görevlendiril
mesi yasalara aykırı değildir. 

GÖÇÜN MALÎ YÖNÜ - KONUT SAĞLAMA 

EK — 33 üncü maddeye rağmen, 2510 sayılı Yasa göçün malî yönüne ve konut sağlamaya 
cevap vermemektedir. Bu konuda yararlanılan iki kaynak vardır. 

a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu, 
b) Avrupa Konseyi İskân Fonundan sağlanan kredi. 
Her iki kaynaktan elde edilen paranın ne Genel Bütçeye, ne de Köy Hizmetleri bütçesine 

aktarılması mümkün değildir. 
Yine İskân Kanunu çerçevesinde kurulan İskân Fonunada bu gelirlerin aktarılması söz, 

konusu olamaz. Çünkü İskân Fonunun gelirleri, kaynakları sayılmıştır. Yine İskân Fonu, 2510 
sayılı Yasanın 3 ve 5 inci madde kapsamına girenler için kullanılabilir. Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın durumu bu maddeye girmemektedir. 

Bu yasal imkânsızlık, idarenin düzenleyici işlemleri ile giderilmiş, soydaşların iskânları
nın sağlanmasının genel koordinasyonu bir Devlet Bakanlığına verilmiş, daha sonra da S.Y. 
ve D.T. Fonunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile bir protokol yapılarak fonun kaynakların
dan soydaşların iskânında kullanılacak kaynaklar sağlanmıştır. 

Y.P.K. KARARLARI 

1. Y.P.K. nun 87/T.74 Sayı ve 8.9.1989 Tarihli Kararı : 40 000 adet kadar Sosyal Konut 
yaptırılması veya satın alınması için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ve Emlak Bankası 
A.Ş. görevlendirilmiştir. 

Sosyal Halk Konutu adıyla anılan bu projede, yaklaşık 20 000 konutun Bulgaristan'dan 
zorla göç ettirilen soydaşlarımıza tahsis edileceği prensip olarak kabul edilmektedir. 

Ancak, Toplu Konut ve Emlak Bankası A.Ş. söz konusu konutların gerek sayısı gerekse 
maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu projeye başlıyamamıştir. 

Temin edilen dış kredi de kullanılamamıştır. Bu aşamada Devlet Bakanlığının talebi ile 
2 nci Y.P.K. alınmıştır. 

2. Y.P.K. nun 90/T.103 Sayılı Kararı : 

20 000 adede kadar konut yaptırılması veya satın alınması, 
Konut inşaatlarının yaptırılması satışı ve geri ödeme esaslarının tespiti ile bu konu ile ilgili 

olarak, Avrupa İskân Fonundan sağlanmış bulunan 250 milyon USD kredinin 150 milyon USD ^ 
lik kısmının kullanılması hususunda Devlet Bakanlığının yetkili kılınmasına . . . . . . karar ve
rilmiştir, 
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tddia edildiği gibi Y.P.K. riun bu karan bir yetki gasbı değildir. Bu kararın yasal dayanağı 
Y.P.K. nun görevlerini düzenleyen 5 inci madde de mevcuttur. 

Bu fon kredisinin mahiyeti itibarıyla, Genel Bütçeye, iskân Fonuna aktarılması hukuken 
mümkün değildir. 

Bu durumda göçmen konutlarının yapımında ne 2886 sayılı Yasadan, ne de özel İskân 
Fonundan veya Fonlar ihale yönetmeliğinden bahsedilemez. 

KONUTLARIN YAPIMINDA İHALE ORGANI OLUŞTURULMASI 

Devlet Bakanlıklarının bir hizmet teşkilatı yoktur. Yapılarında ne bir ihale birimi ne de 
istihkak ödeme birimleri mevcuttur. Bu nedenle yeni bir ihale birimi oluşturma yoluna gidilmiştir. 

a) Sayın Konukman Dönemi: Bu dönemde ihale işlemleri, krediye teminat veren Emlak 
Bankası A.Ş. nin talebi üzerine Bankanın bağlı kuruluşu olan inşaat ve imar A.Ş. ne verilmiştir. 

Bu konuda adı geçen şirketle Devlet Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır, tnşaat-
tmar A.Ş. nin bu hizmetlerine karşılık % 3 Komisyon verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Her ne kadar şirket yöneticileri kendilerinin ihale işiyle ilgili olmadıklarını, sadece müşa
virlik ve kontrollük hizmetinde bulunduklarını beyan etmişlerse de, yapılan protokol ve bu ko
nuda karşı görüş bildiren Bayındırlık Bakanlığı Müfettişlerinden 3'ünün hazırladığı raporlar
dan da anlaşılacağı, üzere (ki raporu düzenleyen müfettiş sayısı 5 tir.) ihale işlemlerini yapmak 
şirketin sorumluluğu içindedir. 

Şirketle Devlet Bakanlığı arasında hiyerarşik bir bağ yoktur. Devlet Bakanı Şirketin amiri 
durumunda değildir. Bu nedenle Şirket ihaleleri kendi tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde 
yapmak durumundadır, ihale yapma sorumluluğu kendi uhdesinde bulunan şirketin, ihale ön
cesi ve sonrası işlemler de şayet bir usulsüzlük, noksanlık varsa sorumlu olacakları aşikârdır. 

Sayın Konukman'ın ihalelerde yazılı talimat verdiği iddiaları da dosya kapsamına göre ge
çersizdir. ibraz edilen belgede, ne bir muhatap, ne imza veya paraf yoktur. Hukukî açıdan hiç 
bir kıymet ifade etmemektedir. 

Yine Sayın Bakanın kendi Başkanı olduğu kooperatif arsasını da sattığı yolunda ki iddia
da dosya kapsamına göre sabit olmamıştır. 

Devletin zarara uğratıldığı iddialarına karşı yeterli inceleme ve soruşturma yapılmamıştır. 
Talep edilmesine rağmen, ihale hukuku konusunda bir uzman bilirkişi dinlenmemiş, mahallin
de inşaatlarla ilgili bir inceleme yapılmamıştır. 

b) Sayın Çevik Dönemi : Bu dönemde yükümlülüklerini yerine getirmeyen imar A.Ş. 
nin Devlet Bakanlığı ile olan akdi ilişki fesh edilmiştir. 

Yerine Toplu Konut idaresi de devreye sokularak Tuna-Üçer tş Ortaklığı getirilmiştir. Böy
lece, imar A.Ş. nin sözleşmesinin feshiyle doğan boşluk Tuna-Üçer .tş Ortaklığıyla giderilmiştir. 

imar A.Ş. ve Tuna-Üçer tş Ortaklığı Hukukî statüleri bakımından benzerlik arz etmektedir. 
Her iki kuruluşda özel hukuk hükümlerine tabidir. Ancak, yaptıkları hizmet gereğv ka

musal bir görev ifa etmektedirler. 
Anılan kuruluşların 3 üncü kişilerle olan ilişkileri kamusal görev yapma açısından değer

lendirilmelidir. 
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tddialar; Avrupa tskân Fonunudan sağlanan krediyi, 2510 sayılı tskân Kanunu ve îskân 
Kanunu uygulama ve özel İskân Fonu Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre özel tskân Fo
nuna aktarılmaması, Fonlar,thale Yönetmeliğinde ki usul ve esaslara uyulmadığı, avans ver
me, ek sözleşme yapma ve arsaların hukukî sorunları çözmeden yüklenicilere teslim edildiği 
noktasında yoğunlaşmaktadır. 

Yukarıda, 2510 sayılı tskân Kanununun bu konuda uygulama olanağı bulunmadığı, kre
dinin tskân Fonunu aktarılmasının mümkün olmadığı izah edilmiştir. Bu nedenle kredinin ts
kân Fonuna aktarılacağı yolundaki iddianın hiç bir yasal dayanağı görülmemiştir. 

Yüklenicilere yapılan sözleşmelere göre teslim edilecek olan ham arazidir İmarlı arsa de
ğildir. Ham araziden imarlı arsa üretmek yükleniciye ait olup, ihalenin bir parçasıdır. 

Bu şartla ihale yapılmıştır. İdarenin sorumluluğu ham araziyi teslim etmektir. 
Bu arada başlangıçta hukukî sorun olmayan arazilerde, mahallî yöneticilerin değişik siya

sî düşüncelerle hukukî ihtilaflar çıkardıklarını, fiilî engellemelerde bulunduklarını da dosya 
kapsamından belli olmaktadır, örneğin; Küçükçekmece İkitelli, İnegöl Yenice Köyde olduğu gibi, 

Avans konusunda sözleşme gereği düzenlenmiş ve bir şartlar çerçevesinde verilmiştir. Yük- < 
lenicinin yukarda bahsedilen fiilî ve hukukî imkânsızlıklar sebebiyle ise başlıyamamasından 
idare sorumlu tutulamaz. 

Sonuç : Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle : 

1. Y.P.K. Kararında imzası bulunan eski Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut ve imza Sa
hibi diğer Sayın Bakanların sorumlu olmadıkları yolunda ki çoğunluk görüşüne katıldığımızı, 

2. Devlet eski Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in sorumlu olmadığı yolunda ki çoğunluk gö
rüşüne katıldığımızı, 

3. 'Devlet eski Bakanları Sayın Ercüment Konukman ve Sayın Mehmet Çevik'in sorum
lu oldukları yolunda ki çoğunluk görüşüne karşı olduğumuzu saygıyla arz ederiz. 

Murat Başesgioğlu ' Cengiz Bulut 
Kastamonu İzmir 

Ahmet Kabil 
Rize 

<SS> 
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