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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Dinar depremine ilişkin gündem dışı konuşmasına Bayın

dırlık ve İskân Bakanı Tunç Bilget, 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Türkiye'nin trafik sorunuyla ilgili gündem dışı 

konuşmasına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 
Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, tarım arazilerindeki tahribatlarla ilgili gündem dışı ko

nuşmasına da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt, 
cevap verdiler. 
Başbakan Tansu Çiller tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilenlerin atandıklarına 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. - . . ' • ' . 
Başbakan Tansu Çiller tarafından Hükümet Programı okundu. 
Açık bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Anayasanın 94 üncü maddesine 

göre yapılacak olan seçime, 17 Ekim 1995 Salı günü başlanmasına ve 18 Ekim 1995 Çarşamba gü
nü seçimin sonuçlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

5 Ekim 1995 tarihinde kurulan ve listesi ile programı 10 Ekim 1995 Salı günkü birleşimde 
okunmuş bulunan Hükümet Programı üzerinde, Anayasa uyarınca cuma günü yapılacak olan gö
rüşmeler ye görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtektin sonra yapılacak güven oylamasının, 
gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve bu günlerde, sunuş ve işa
ret oyuyla yapılacak seçimler hariç, başka bir konunun görüşülmemesine; 

13 Ekim 1995 Cuma günü yapılacak olan, Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere saat 
13.00'te başlanılmasına; hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların 1'er saat, 
kişisel konuşmaların 15'er dakika olmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
11 Ekim 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.45'te birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
TBMM Başkanvekili ve Geçici Başkanı 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtipliye 

. . — — - © — -
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
11.10.1995 ÇARŞAMBA 

Tasanlar 

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aske
rî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/924) (Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.10.1995) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/925) (Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1995) 

" 3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı 
Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/926) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Edirne-Havsa Spor Salonu inşaatına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1995) 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yalova Termal'de bulunan tarihî eserlere iliş: 

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.1995) 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ tesislerine nakledilen evrak

lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1995) 
4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Dinar depreminde yıkılan kamu binalarına ilişkin Ba

yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1995) 
5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, danışmanının maaşına ilişkin Başbakandan yazılı so

ru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1995) 
6. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Aşağı Mülk Köyü

nün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 10.10.1995) 

7. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Ekinözü - Türkmen
ler Köyünün öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7436) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1995) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN - Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• - © • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin, 
Genel Kurul salonunda hazır bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talebinde bulunan üç sayın arkadaşım var, kendi
lerine söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'in, Türkiye'deki son siyasî gelişmelere ilişkin 

gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in cevabı 
BAŞKAN - İlk sözü, Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili olarak. Sayın Recep Kırış'a veriyo

rum. 

Buyurun Sayın Kırış. 
Sayın Kırış, ben daha söze başlamadan Başkan beni uyardı demezseniz, sizin şahsınızda, siz

den sonra konuşacak arkadaşlara duyurmak istiyorum: Süreye riayet ederseniz memnun olurum. 

Buyurun efendim. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yeni Hükümetin Programı dün Mecliste okundu. Programda tenkit edilecek çok şey var. 

Teröristlerle ilgili, aynı dönemler için Sayın Cumhurbaşkanının verdiği ve okuduğu rakamlar
la Sayın Başbakanın okuduğu rakamlar bile aynı değil; biri başka diğeri başka söylüyor; birisi 19 
034, diğeri 22 892. 

Dış politika konusundaki bölümde, 24 üncü sayfada ise, bizi endişelendiren çok önemli yan
lışlıklar gördük. Bildiğiniz gibi, Rumlara göre, Kıbrıs'ta bir tek devlet var; o devletin temsilcileri 
de -güya- kendileri. Türk tarafı -dikkat ediniz Türk tarafı- orada bir azınlık. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti diye bir devlet yok, Rumlara göre. „ 

Sayın milletvekilleri, lütfen, dün dağıtılan ve okunan Programı bir kere daha okuyunuz. Ma
alesef, orada da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yoktur; orada "Kıbrıs Türk tarafı" denil
mektedir. Rumlar, tüm Kıbrıs adına Avrupa Birliğine müracaat ederek üyelik başvurusu yaparken, 
buna engel olma hakkı bulunduğu halde engel olmayan Türkiye, şimdi de bizzat kendisi, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok mu sayıyor?! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, Türkiye olarak, 
tanımaktan vaz mı geçtik?! Gümrük Birliğine girme bahanesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tini feda mı ediyoruz?! 
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Değerli arkadaşlar, aynı şekilde, Patrikhane, önemli bir sorun haline gelmiştir. Patrik, evren

sel bir patrik midir; ekümenik bir unvanı ve statüsü var mıdır? Ki, bize göre, Lozan'daki belgeler
le, yoktur; ama, Türkiye, bu konuda neden hâlâ kesin bir tavır ortaya koymuyor?!. 

Batı Trakya'daki zulümlerini artıran ve her türlü yasal hakkı yok sayan Yunanistan, camileri 
kapatıp kilise yapıyor, müftüleri hapse atıyor ve bu uygulamaları sürdürüyor. Bunlar, hep böyle mi 
gidecek? 

Değerli arkadaşlar, dışpolitikada çok önemli bir kural olan "mütekabiliyet" dediğimiz ilke, 
Türkiye tarafından ne zaman dikkate alınacak ve uygulanacaktır? 

Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmadığı halde, Türkiye, Ermenistan ha
va koridorunu yeniden açtı. Bu neden yapıldı; neyin karşılığı olarak yapıldı? 

Çeçen Lider Cahar Dudayev "Azerbaycan ve Kazak petrol boru hattı yalnız Rusya'dan geçer
se, herkes bilsin ki, bizim, Ruslar'la olan savaşımız devam edecek ve bu yol, bu güzergâh asla gü
venli olmayacaktır" dedi; açıkçası tehdit etti. Batılı devletler ve ABD de, ister istemez, bunu dik
kate alarak, petrol boru hattının iki ayrı yoldan geçmesini karara bağladılar; ama, ortada, Türkiye 
adına başarılı bir politika yok iken, bunu, kendi başarımız gibi göstereceğimize Çeçen kardeşleri
mize teşekkür etsek daha iyi olmaz mı ve artık, Türkiye'nin, Çeçenistan meselesini, Rusya'nın top
rak bütünlüğü içerisinde değerlendiren anlayışı terk etmesi lazım değil mi... Bunları ne zaman ya
pacağız? Irak Türkmenlerinin meselelerini ne zaman öncelikli bir mesele sayarak, daha yoğun bir 
şekilde konuyu ele alacağız? 

Sayın Başbakanımız, Programda da ifade ediyor, din ve vicdan hürriyetini son derece hayatî 
gördüklerini söylüyor. İyi ama, üniversitelerdeki, devlet dairelerindeki, türbanlı, başörtülü insanla
ra yapılan hakaret ve baskılar, ne zaman bitecek... Bu olayın, sadece küçük bir grubu rencide etti
ği düşünülmesin, zannedilmesin. Onlara yapılan bu haksızlık, aynı inancı paylaşan milyonlarca 
Müslümanı rencide ediyor, üzüyor. Türbanlı da türbansız da bizim bacımızdır, kardeşimizdir anla
yışını ne zaman benimseyecek ve ne zaman tatbikat safhasına koyacağız? 

İşçi grevleri ve memura, emekliye zam söz konusu olduğunda, hemen kaynaklar hatıra geliyor 
"efendim, kaynak yok ki, nasıl verelim" deniliyor. Peki, açıklar mısınız, Türkiye'de, toplam olarak, 
devletin tüm kademelerinde ve birimlerinde çalışan yabancı uzmanların sayısı kaçtır ve bunlara, 
her ay, ne kadar maaş ödeniyor? 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, dolar karşılığı olarak, ayda, 1 milyara yakın maaş ödenen ya
bancı uzmanlar var ve maalesef, bunların yaptıkları hiçbir şey de yok. Bu bir rezalettir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kırış, lütfen... Rica edeyim... 
Buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Kaynak yoksa açıklansın... Dört yıldır hangi şirketlere kaç trilyon 

teşvik verildi ve bunların içerisinde iktidarın bazı milletvekilleri ve bazı bakanlarına ait ya da on
ların da ortak olduğu şirketler var mıdır yok mudur? 

Her şeyin aslı adalettir. Elle gelen düğün bayram denilmiştir; ama, milletin evladı, karda kış
ta, Şemdinli'de, Cudi'dc, Ağrı'da Ermeni PKK militanlarıyla çarpışırken, Mert Çiller, Boğaz'da as
kerlik yaparsa, her gün bir diskotekte, barda ya da bazen yurtdışında görülürse, gazetelerde böyle 
yazılır, her gün açıklamalar yapılırsa ve Sayın Başbakandan ya da Genelkurmaydan bu konuda tek 
kelimelik bir açıklama gelmezse, o zaman, kimseye adaletten bahsedemezsiniz. Evet, burada, Sa
yın Başbakana soruyorum; sizin yavrunuzun canı can da, milletin evladının canı patlıcan mı?!. Siz, 
bu anlayışı sürdürdüğünüz müddetçe, size inanmamız mümkün değildir. Ne adil seçim sistemi la
fına ne de diğer beyanlara inanmamız mümkün değildir... 

- 423 -
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - ...size güvenoyu vermemiz de mümkün değildir. Size, bu ortam

da güvenoyu vermenin bir vebal olduğuna inanıyoruz; çünkü, yaptıklarınız, yapacaklarınızın gös
tergesidir. Dört yıl içerisinde neler yaptığınızı da çok iyi gördük. 

Hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (BBP, ANAP ye RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kırış, teşekkür ediyorum. 

• Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Gökdemir; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Kırış'ın az önce yaptığı gündemdışı konuşmaya cevap 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, hükümet programı Yüce Mecliste okundu ve bu programla ilgili her şey de cu
ma günü tartışılacak; gruplarımız ve şahısları adına söz alan üyelerimiz, bu programla ilgili eleşti
rilerini ortaya koyacaklar, hükümet tarafından da gerekli cevaplar verilecek ve netice, Yüce Mec
lisin tasvibine arz edilecek; bunu hepimiz biliyoruz; fakat, değerli milletvekilimiz, bugünden, bu 
hükümet programı tartışmasını başlatmak ihtiyacını duymuşlar. Duydukları ihtiyaca saygı gösteri
yorum ve tartışmalar, gününde yapılacak olmasına rağmen, sayın milletvekili, herhalde, bu tartış
mada, millî bir yarar görmüştür. Kendisine saygımızdan, milletvekili ağırlığına saygımızdan dola
yı, birkaç cümleyle, cevap arz etmek istiyorum. 

Tabiî, Sayın Kırış, çok süratli bir şekilde, programın bütününe itiraz ettiler. "Kıbrıs'ta, Türk
ler, bir azınlık mıdır; Kuzey,Kıbrıs Türk Devleti yok mudur" diye soruyorlar. Bu, herhangi bir şah
sın takdirinde olan bir mesele değildir. Kıbrıs'ta Türkler vardır; onların hukukunu korumak üzere 
oraya çıkmış askerlerimiz vardır. Kıbrıs davası, millî bir davadır. Kıbrıs ile ilgili sorumluluklar, 
Türk Milletine, Türk Devletine, asla bir yük değildir; Kıbrıs ile ilgili yükümlülüklerin hepsi bize 
bir şereftir. Hükümetimiz de, bizden önceki cumhuriyet hükümetleri de, bu millî borcun gerekleri
ni yapagelmişlerdir; bundan sonra da yapılacaktır. Sayın Kırış'ın bu husustaki endişelerine, biraz 
fazla endişe, hatta evham denilebilir; evhamlanmalarına, endişelenmelerine gerek olmadığını düşü
nüyorum. 

Patriğin durumu, Yunanistan'ın oradaki Türklere yaptığı zulümler, hatta, oradaki soydaşları
mızı, kardeşlerimizi ziyarete giden bir bakanımızın orada maruz kaldığı muamele, hepimizin ma
lumudur; fakat, Türkiye, büyük devlettir, büyük geleneğe yaslanan devlettir; düşüne taşına, teem
mülle, teenniyle hareket etmesi gereken, kendisine böyle hareket etmek yakışan bir devlettir. Tür
kiye'nin davranışlarının, herhangi bir konudaki tutumunun, denli densiz birtakım hafif davranışla
ra endeksli olmaması çok tabiîdir. "Başka birisi şunu yaptı, başka bir grup veya devlet bunu yaptı, 
Türkiye de hemen o cinsten bir mukabelede bulunsun" demeyi doğru bulmadığımı arz ediyorum; 
ama, Türkiye, milletlerarası antlaşmalardan doğan haklarına da dayanarak, insanseverliğine daya
narak, insan hakları prensiplerine dayanarak, dünyanın her tarafındaki Türklerin, Müslümanların, 
insanların hakkına, hukukuna sahip çıkar; Yunanistan'a da sahip çıkıyor. 

Çeçenistan konusunda, Türk Milleti arasında bir duygu, düşünce farkı yoktur; ama, bir sorum
luluk altında, kestirip atmak ve kendi gönlümüze uygun, sadece bizi tatmin edecek hükümlerle mil
letlerarası zeminde tasarruflar koymak, tavırlar koymak elbette mümkün değildir. Sayın milletve
kilinin de bunu takdir edeceğini zannediyorum. 

Türkiye'de, insanları türbanlı türbansız, başörtülü başörtüsüz diye ayırmıyoruz; çünkü, o za
man aileleri ayırmak zorunda kalabiliriz; bir ailenin içinde de insanlar var. Bu hususta birbirimize 
karşı anlayışlı olma, birbirimize karşı zulümkâr davranışlarda bulunmama hususundaki anlayışı 
yaygınlaştırmamız ve iddia ettiğimiz demokratikleşmeye, demokrasi anlayışına, hürriyet anlayışı
na intibakta samimi olmamız gerekiyor. Bu, özellikle bir hükümet problemi değildir. 
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Yabancı uzmanlar konusunda, Sayın Kırış, detaylı, somut bilgileri varsa, ilgili arkadaşlara ve

ya hükümete veya bendenize intikal ettirdiği zaman takipçi oluruz. Kaç yabancı uzman var, bunlar 
ne iş yapıyorlar, ne alıyorlar; gerekirse onun cevabını veririz. 

Mert Çiller konusundaki spekülasyonun biraz hafif kaçtığını söylersem, değerli arkadaşım 
alınmasın. 

AHMET KABÎL (Rize) - Az bile oldu, az; milletle alay ediliyor... 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Hepimiz askerlik yaptık; askerliğin 
kaideleri bellidir, askerliğin müsamaha sınırları da bellidir. 

Her Türk vatandaşı gibi Mert Çiller de askerlik yapıyor. Herhangi bir Türk vatandaşı gibi, 
Mert Çiller'in de, şurada veya burada askerlik yapacağına dair peşin bir hüküm söylenemez. Deniz 
Kuvvetlerinde yapılan askerlik de askerliktir, Kara Kuvvetlerinde, vatanın şu köşesinde veya bu 
köşesinde yapılan askerlik de askerliktir. 

AHMET KABİL (Rize) - Barı, pavyonu da ilave et! 
DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Televizyonlarda, basında her birimiz 

hakkında veya hepimiz hakkında yapılan neşriyat vardır. Bu neşriyatın maksadına iyi dikkat etmek la
zım, ağırlığını iyi tartmak lazım. Ben, zannetmiyorum ki, Türk Ordusu, herhangi bir gerekçeyle, her
hangi bir mükellefini, herhangi bir mensubunu ayrıcalıklı tutmuş olsun, ona imtiyazlı muamele yap
mış olsun. Buna, ordumuzun gelenekleri, kanun ve yönetmelikleri imkân vermez diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ülkede meydana gelen tabiî afetlere ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Tunç Bilget'in cevabı 
BAŞKAN - Ülkede meydana gelen tabiî afetlerle ilgili olarak Sayın Ahmet Kabil söz istemiş

lerdir; buyurunuz. 
Sayın Kabil, kabilse, sürenize riayet etmenizi rica ediyorum. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 

Dinar'daki depremde ve Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Rize'de 30 Ağustos 1995 gecesi saat 01.00-03.00 arası, iki saat sürekli 
yağan şiddetli yağmur nedeniyle, dereler, ırmaklar taşmış, 181 konut hasar görmüş, yüzlerce işye
ri sele gitmiş ve 9 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir; ayrıca, tarım arazileri büyük hasar gör
müştür. Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı İlçelerinin köy yolları, il yollarının birçok ke
simi harap olmuş, köprüler ve sanat yapıları tamamen yıkılmıştır. 

Rize milletvekilleri olarak, afet sabahı, ulaşabildiğimiz köylere gidip afetzedeleri bizzat ziya
ret ettik. Bir gün sonra da, Genel Başkanımız, Anamuhalefet Partisi Lideri Sayın Mesut Yılmaz da 
afet bölgesine gelmiş, afetzedelerin durumlarını incelemiş ve cenazelerin kaldırılmasına katılmıştır. 

Aynı gün, hükümetten 5 sayın bakan afet bölgesinde incelemelerde bulunmuşlardır. Bunların 
gelişinden ve vatandaşlara "devlet, en kısa zamanda yaralarınızı saracaktır" diye yaptıkları teskin 
edici vaatlerden, halk, o gün memnun olmuştu. Vatandaş, bu ilginin devam edeceğini, vaatlerin kı
sa zamanda yerine getirileceğini ümit ediyordu; fakat, vatandaş yanılmıştır. Ancak, sayın bakanlar 
gitmiş, hasar tespit çalışmaları başlamış, yazışmalar devam etmiş; fakat, beklenen esas yardımlar 
hâlâ yapılmamıştır. Afet mahallinde bile vatandaş aldatılmıştır. 
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Köy yollarının geçit vermemesi, Güneysu İlçesinde 26 Eylüle kadar -27 gün- sürmüş, bu süre 

zarfında o bölgedeki vatandaşlar mahsur kalmış, yaş çaylarını, alım merkezlerine ulaştıramamışlar-
dır. 

Köy Hizmetlerinin elindeki, 90 iş makinesinin 30'u dahi randımanlı bir şekilde çalıştırılama
dığı gibi, diğer illerden de makine yardımı gelmemiştir. 

Âfetten 11 gün sonra, İl Genel Meclisi Üyeleri Türkiye Genel Başkanının da bulunduğu bir 
heyetle gittiğimiz afet bölgesinde, daha makine girmeyen köyler çoğunluktaydı. 

Köy Hizmetleri, her zamanki mutat çalışmaları temposunda, hiç telaş etmeden çalışmalarını 
devam ettirmiştir. Bugün, Çayeli İlçesinde hâlâ kapalı yollar vardır. Mahalle ve köy yollarının açıl
masında makine yardımında bulunan, İstanbul. Eminönü, Bahçelievler, Şişli, Ordu, Giresun, Trab
zon Belediyelerine ve müteahhitlere teşekkür ediyoruz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Rize'yi de söyle!.. 

AHMET KABİL (Devamla) - Devlet ve il yollarında, Karayolları personelince kısa zamanda 
yapılan iyi bir çalışmayla muvakkat geçit verilmiş; ancak, bu aşamadan sonra bir çalışma yapılma
mıştır. O personele teşekkür ediyorum. Bir an önce, çalışmaların devamını bekliyoruz. Bu yollar, 
ihaleyle mi yapılacak, emanet usulüyle mi yapılacak, halk, bir an önce başlatılmasını bekliyor. 

Köy ve il yollarında dereyle hemzemin olarak, tek şeritten verilen geçitler, en ufak bir şu ka
barması durumunda tekrar kapanacağı gibi, tahkimat ve sanat yapıları olmadığı için, eskiye naza
ran, hasar da çok kolay ve fazla olacaktır. Bugün, yolların yeniden yapımı İçin herhangi bir çalış
ma yoktur. Evleri, işyerleri giden vatandaşlara yapılan vaatlerden de haber yoktur. 

Afet kapsamına alınan Rize için de, Senirkent'e uygulanan 23.7.1995 gün ve 4123 sayılı Ka
nunu hükümleri uygulansın. Bu Yasa yalnız Senirkent için değildir, Yasada Rize'nin ismi de var
dır. Sel felaketinde bugüne kadar, evleri, işyerleri, arabaları, makineleri harap olan hemşerilerimi-
zin zararlarının karşılanması, vergilerinin affı veya ertelenmesi hususunda hiçbir netice alınama
mıştır. Evleri tahrip olan vatandaşlar için, Türkiye Cumhuriyeti Kızılayı, afetten 12 gün sonra, bir 
TIR'la gönderdiği battaniye, yatak vesair yardımlar, bir partinin il binasında iki gün bekletildikten 
sonra, aynı binadan, parti yardımı olarak, mahallî televizyonlar çağrılarak reklâm edilip dağıtılmış
tır. Bu, nasıl devlet anlayışıdır!.. 

İlgililerce alelacele yapılan keşiflerde konut, işyeri, yol, su ve PTT hizmetleri dahil hasar top
lamı tahminen 850 milyar lira olmasına rağmen, hizmetlerin eski haline getirilmesi için en az 1,5 
trilyon liraya ihtiyaç vardır. Yani, gerçek zarar 1,5 trilyon liradır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlar misiniz Sayın Kabil. 
AHMET KABİL (Devamla) - Tamam efendim. 
Buna rağmen, bugüne kadar devletten, Acil Destek Fonundan Rize'ye gelen yardım sadece 10 

milyar liradır. Mahallî hayırsever halkımızın yardımları, devlet yardımlarından daha fazladır. 
Bu afete rağmen, mayıs ayı yaş çay paraları, elli yıldır, ilk defa ekim ayına kadar ödenmemiş

tir; bu da ikinci bir afettir. Halk perişandır. 5 aydır müstahsil para bekliyor. Bugün itibariyle, ma
yıs ayından 350 milyar dahil, müstahsilin devletten alacağı 3,5 trilyon liradır. Yüzde 100 enflas
yon karşısında zaten yüzde 40'ı gitmiştir. 1991'de 1 kilo çayla 3 ekmek alınırken, bugün 1 ekmek 
bile alamıyoruz. Bugün, 6 ay sonra paramızı verin. 

Netice olarak, afetle ilgili yasalar işletilerek bir an önce bölge halkına verilen sözler yerine ge
tirilmeli, konut ve işyerleri yardım ve kredileri verilmelidir.Tahrip olan köy ve il yollarının yeni
den yapımı için ilgili kuruluşlarca gerekli ödenek sağlanarak biran önce daha büyük hasara meydan 
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verilmemelidir, ilgili kanuna göre, Hazineden belediyelere ve özel idarelere yapılan yardımların 5 
kata kadar artırılması ve bu sürenin belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu onayının bir önce ön
ce verilerek, paranın bölgeye intikali sağlanmalıdır. 

İlgili sayın bakanlarımızın -muvakkat da olsalar- bu hususlara hassasiyet ve gayret gösterece
ğini ümit ediyor, Dinar'da ve Rize'de yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar başsağlığı dili
yor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kabil, teşekkür ediyorum efendim. 

Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sayın Bilget; buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Rize Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kabil'in, Rize taşkınıyla ilgili olarak yaptığı konuş
ma içi n teşekkür ediyoruz. 

Hakikaten, bu afetlerde, bu tür konuların sık sık Yüce Meclisin kürsüsüne getirilmesinde fay
da olduğu kanaatindeyiz. 

Biliyorsunuz, Karadeniz Bölgesi, jeofizik ve topografik yapısı itibariyle, iklim ve yerleşme 
özellikleri nedeniyle, heyelanlar ve taşkınlar açısından, Türkiye'nin en riskli bölgesi. 

Yine biliyorsunuz, 30 Ağustos günü, gece yarısından itibaren yağışlar arttı ve Rize İli hudut
ları içinde, Şairler, Aşıklar, Çano ve Büyükdere çaylarının taşmasına neden oldu. İlin, özellikle, 
Çayeli, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Hemsin ve Çamlıhemşin ilçeleriyle, ona bağlı köylerde mal ve 
can kayıpları oldu. Taşkın ve taşkınların yol açtığı heyelanlar nedeniyle, maalesef, il hudutları içe
risinde 9 kişi hayatını kaybetti, 9 vatandaşımız da yaralandı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. 

Yapılan hasar tespitleri sonucunda, il hudutları içinde 48 köyde, 38 yıkık ve ağır hasarlı, 14 de 
orta hasarlı ve yine, 165 hafif hasarlı yapı tespit ettik; ama, ulaşım şebekesi yönünden, hasar, daha 
çok, köy ve il yollarıyla, köprüler, enerji iletim hatları, telefon hatları, içmesuyu tesisleri ve kana
lizasyon şebekesinde yoğunlaştı. 

Olayın hemen akabinde -her sefer olduğu gibi- valiliğin oluşturduğu kurtarma ve ilkyardım 
komitesi, kurtarma ve yardım çalışmalarına, hasar onarımlarına başladı. O zaman, 11 milyar lira 
para gönderildi. Bu parayla, vatandaşların acil tedavi, barınma, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçları 
karşılandı. Hasar gören içmesuyu, elektrik, telefon, köy ve il yollarının ve köprülerin onarımları -
bizim elimizdeki bilgilere göre- yapıldı. Yol onarım ve dere yatakları ıslah çalışmalarına, Köy Hiz
metleri, Karayolları ve Devlet Su İşlerine ait 36 dozer, 20 yükleyici, 5 kanal kazıcı, 5 kompresör 
ve 60 kamyon dahil,151 iş makinesi tahsis edildi, köy ve il yolları ulaşıma açıldı. Elektrik, içme su
yu, telefon hasarları -tamamen değil- büyük ölçüde onarıldı; ama, iyileştirilmesi gerekiyor ve bu 
çalışmalar devam ediyor. 

Değerli milletvekili haklıdır; çok fizikî hasara yol açmıştır; hasarın portresi, 1 trilyon liraya ya
kın olduğu tahmin ediliyor. 

Bakanlığımın görev alanına giren konularla ilgili olarak -önce oradan başlayayım- yıkılan ve 
ağır hasar gören konutların hasar tespiti ve yer seçimi çalışmaları tamamlandı. Yeniden yapımı, 
1996 yılı programı içinde süratle bitirilecek. Konutlar, yıl içinde bitirilecek. İşyerlerinin yapımı, şu 
ana kadar, Afetler Kanununa göre mümkün olamıyordu; ama, şimdi; getirdiğimiz, Afetler Kanu
nunda değişiklik yapan yasa tasarısı, inşallah, süratle yürürlüğe girecek ve bunları da kapsama ala
cağız; orada da bir sorun yok. 

Bölgedeki çiftçi, üretici ve zarara uğrayan diğer kişilere, 4123 sayılı Yasaya göre yapılacak 
yardımlar için bir kararname hazırlıyoruz. 
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Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar şu: Rize-Hopa devlet yolunda, Çaye

li geçişindeki Aşıklar Köprüsü ile Işıklı geçişindeki Konak Köprüsünün yaklaşım dolguları tahrip 
olmuştur. Emanet çalışılarak trafiğe geçiş veriliyor. Rize-Güneysu yolundaki hasarlar tahkimat ya
pılarak gideriliyor. Çayeli-Büyükköy il yolunda 1400 metre ilâ 8 kilometre arasındaki tahribatlar, 
emanet çalışmayla, servis yollarındaki trafiğe geçiş verilmiş şu ana kadar. Çayeli-Kaptanpaşa il yo
lunda 300 metre ilâ 20 kilometre arasındaki tahribatlar, yine, emanet çalışılarak giderildi, trafiğe 
geçiş verildi. Pazar-Hemşin il yolunda 600 metre ilâ 17 kilometre arasında servis yolu yapılarak 
trafiğe geçiş verildi. Ayrım-Çamlıhemşin il yolunda 4 ilâ 9 kilometre arasındaki tahribatlar, yine, 
emanetle verildi. 

Şimdi, adı geçen, arz ettiğim bu devlet ve il yollarında meydana gelen önemli hasarlar var. Ge
çişleri veriyoruz tabiî. Bunun için 160 milyar lira harcayacağız. Bugünlerde, tahmin ediyorum, ek 
ödenek oraya ulaşmış olacak. 

AHMET KABİL (Rize) - 160 milyar lira azdır Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI TUNÇ BİLGET (Devamla) - Olabilir... Olabi
lir... 1996'ya ilave edeceğiz o zaman. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, olayın ilk anından itibaren, Büyükdere, Cano, Şairler, 
Aşıklar, Melyat, Hemsin, Konak ve Güneysu Derelerinde, civar bölge ve illerden sevk edilen iş ma
kinelerinin de katılımıyla, dere yataklarının düzeltilmesi, yıkılan şeddelerin onarımı, dere yatakla-
rındaki molozların kaldırılması çalışmaları yapıldı; işlerin tamamı bitmedi, yüzde 85'i bitti. Halen 
8 dozer ve 1 ekskavatörle çalışmalara devam ediyoruz. 

Ayrıca, yörede, hemen her yıl taşan derelere kalıcı çözüm bulmak zorundayız. Bu amaçla, 
Aşıklar, Cano, Pazar ve Hemsin Dereleri için seri inkişaf raporları düzenlendi; önümüze geliyor. 
Bu raporlara göre, Çayeli, Madenli, Hemsin, Pazar, Büyükköy, Gündoğdu, Güneysu içmesuyu te
sislerinin onarımı için 25 milyar lira kadar parayı İller Bankasından gönderdik. 

İçmesuyu onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Daha yapılacak işler var, yok değil; 
ama, elimizden geldiği kadar süratle çalışıyoruz. 

Bölgede köy yollarıyla ilgili olarak, bugünlerde, grevler, biraz aksama da yapıyor -sayın va
liyle konuştuk- ama, öyle zannediyorum ki, hem Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü hem Bakanlı
ğıma bağlı kuruluşlar, Sayın Kabil'in değindiği konularda biraz daha çaba sarf edecekler. Yöre hal
kımız müsterih olsun, elimizden geleni yapacağız efendim. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 'ün, bazı televizyon ve radyolardaki bira reklam
larına ilşikin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - Sayın İnceöz, bazı televizyon ve radyolardaki bira reklamıyla ilgili olarak söz ta
lebinde bulunmuşsunuz; buyurun. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Radyo Televizyon 
Üst Kurulunun televizyonlarda yayınlanan, Tüketiciyi Koruma Kanunun 16 ncı maddesine de ters 
düşen bir bira reklamının engellenmesi yönündeki kararını takdir etmek üzere söz almış bulunuyo
rum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Tahminî rakamlarla işsizinin 15 milyon civarında olduğu, esnafının, çiftçisinin, memurunun, 
işçisinin, emeklisinin, hulasa, milletimizin inim inim inlediği bir ortamda, özellikle gençlerimize 
yönelik büyük bir tehlikenin, böyle bir alışkanlığın ilk basamağını teşkil eden bira üzerinde, bir 
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doktor milletvekili olarak şahsımın ve tüm sıkıntıları gidermek üzere, milletimizin sabırsızlıkla ik
tidara gidermek için beklediği Refah Partimizin görüşlerini, kısmen de olsa, bu kısa zamanda ak
tarmak isteyeceğim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yok öyle bir şey canım... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, medyada, alkol

süz bira reklamı, yasalara aykırıdır. Konuşmama başlarken bunu hemen vurgulamak istiyorum. İl
men, alkolsüz bira imali mümkün değildir. Alkolsüz denilen birada en az yüzde 2 ilâ 4 arasında al
kol olup, bu seviyedeki biranın ülkemizdeki imali teknik olarak da mümkün değildir. Kaldı ki, uz
manlara göre, bu bira dahi alkollü içkidir. 

Alkolizm, son asırda bütün insanlığın korkulu rüyası olan ve bütün ülkeleri tedbirler almaya 
yönelten; fakat, netice alınması pek de kolay olmayan afetin adıdır. 

Ülkemizde, her geçen gün alkollü içki tüketiminin büyük sıçramalar yaptığı ise muhterem ka
muoyumuzun malumudur. Ülkemizde 1994 yılında alkollü içki tüketimi 900 milyon litre olup, sı
fır yaştan itibaren kişi başına 15 litre düşmektedir. Yine ülkemizde, 4 milyonu alkolik olmak üze
re toplam 17 milyon alkol dostu insan mevcuttur. Daha da önemlisi, alkol tüketiminde dünya sıra
lamasında üçüncü veya dördüncü sıralarda olduğumuz ifade edilmekte. Bu gerçekleri belgeleyen 
vukuat rakamları ise korkunç denecek çizgilerde. 

Ülkemizde işlenen genel suçların yüzde 66'sı, cinayetlerin yüzde 85'i, boşanmaların yüzde 
80'i, eşini dövenlerin yüzde 70'i, trafik kazalarının yüzde 61'i, şiddet olaylarının yüzde 50'si, ırza 
tecavüzlerin yüzde 50'si, akıl hastalarının yüzde 50-60'ı alkol yüzünden meydana gelirken, ülke
mizdeki 7.5 milyon özürlünün en az 6 milyonunun nedeni alkol iken, bazı TV ve gazetelerimiz baş
ta olmak üzere, medyamızın, bira reklamlarıyla, ülkemizi alkol batağı, toplumumuzu alkolik bir yı
ğın haline getirme çabaları sürmektedir. 

Bu kutsal ülkeye, bu asil topluma bunu reva gören zihniyeti ve çabalarını üzüntüyle karşılıyo
ruz. Evet, biraya ve biracıya hizmet, ayniyle alkolizme hizmet demektir ve de tabiri biraz daha ge
niş tutacak olursak, ülkeye ihanettir. 

Bira, yüzde 7 ilâ 15 arasında alkol ihtiva eden alkollü bir içkidir. Bütün dünyada, diğer alkol
lü içkilerde olduğu gibi, bira reklamlarına da yasaklar getirilmiştir. Bu gerçekler ölçüsü içerisinde 
şunları hatırlatmak zorundayız: Gerek biracı atakları gerek medyanın yaptıkları, Anayasamızın 58 
inci maddesinde zikredilen esaslarına aykırıdır. 58 inci maddede, devletin, gençleri alkol düşkün
lüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve bunun gibi kötü alışkanlıklardan korumak için ted
bir alması gereği vurgulanmıştır. Reklamı, birayı alkollü içki sayan 3023 numaralı Kanuna da ke
sinlikle aykırıdır. 4250 sayılı Kanunun 19 uncu maddesini değiştiren 3023 numaralı Kanunun 1 in
ci maddesinin son paragrafı gayet açık: "İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin rad
yo, televizyon ve Devlete ait her türlü kurum ve kuruluşlar aracılığıyla reklamının yapılması ya
saktır." Yine, Anayasanın 13 üncü maddesinde genel sağlığın korunması amacıyla temel hak ve 
hürriyetlerin sınırlandırılacağı belirtilmiştir. 

Alkolsüz denilen bira, en az yüzde 2 ilâ 4 nispetinde alkol ihtiva etmekte olup, bu seviyede al
kol ihtiva eden biranın ülkemizde imali, teknik olarak mümkün değildir demiştik. Kaldı ki, bu bi
ra dahi, uzmanlara göre, alkollü içkidir. Radyo-Televizyon Üst Kurulu bu hileyi sezmiş; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına müracaat ederek, bu birayı üreten firmanın, ayrıca alkollü bir bira üretip üret
mediğini, şayet üretiyorsa, üretiminin ne kadar olduğunu; alkollünün ne kadar, alkolsüzün ne ka
dar olduğunu sormuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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T.B.M.M. B : 6 11.10 .1995 O : 1 
BAŞKAN - İlave süreye ihtiyacınız yok mu efendim? 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla). - Var efendim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Bu yazıya Bakanlıkça verilen cevapta bu firmanın 
Ocak 1995'ten Haziran 1995'e kadar; yani, 6 aylık süre içerisinde, güya, 5 milyon litre alkollü, 130 
bin litre de alkolsüz bira(!) ürettiği bildirilmiştir. İşte, bu cevap karşısında, kanuna karşı hile yolu
na başvurulduğunu tespit eden Radyo-Televizyon Üst Kurulu, bu reklamı yayınlayan özel televiz
yonlara gereken haklı uyarıyı yapmıştır. 

Tabiî, bazı kanser türlerine de sebep olan nitrozamin maddesini ihtiva eden biranın, ülke sağ
lığında da çok önemli olduğu, özellikle, gençlik kesiminde tahribat meydana getiren ve her geçen 
gün korkunç bir şekilde yaygınlaşan içki tüketimi karşısında, yetkili birçok makam suskunlukları
nı muhafaza ederken, Radyo Televizyon Üst Kurulunun gösterdiği hassasiyeti örnek bir davranış 
olarak takdir ediyor ve alkışlıyoruz. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım, (RP sıralarından cil kış i ar) 
BAŞKAN - Sayın İnceoz, teşekkür ediyorum ı fendim. -
Sayın Bakan, cevap'vermeye ihtiyaç duyuyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın İnceöz de konuştu ve böylece, gündemdışı konuşmalar tamam
lanmış oldu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/..' - Arjantin Parlamentosunun vaki daveti üzerine, TBMM'yi temsilen Arjantin 'e gidecek 5 

kişilik Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1994) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 

vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Sayı: A.01/922 11.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Arjantin Parlamentosunun vaki davetine istinaden Meclis Başkanvekili Sayın Mustafa Kalem

li başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 5 kişilik bir parlamento heyetinin 5-9' 
Kasım 1995 tarihleri arasında söz konusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca 4 Eylül 
1995 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, siyasî parti gruplarından temsilciler
le yapılan toplantıda kararlaştırılmıştır. 

Heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adı geçen Kanunun 
2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Adı Soyadı 
Turgut Tekin 
Hayri Doğan 
Ahmet Cemil Tunç 
Abdulkadir Ateş 

Seçim İli: 
Adana 
Antalya 
Elazığ 
Gaziantep 
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T.B.M.M. B : 6 11.10.1995 - 0 T İ 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, sizlerin de gündemde gördüğü gibi, sözlü soruların bir kısmı basılmış, 
Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmı gündeme basılmamıştır. 
Hükümet çekilmiştir, İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince, hangi tasarı ve tekliflerin görüşülece
ğine dair liste henüz elimize gelmemiştir; bu sebeple basılmamıştır. 

Şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" bölümüne geçiyorum; ancak, Sayın Hükümeti, sıralarında 
göremiyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Zaten Hükümet var mı ki!.. 
BAŞKAN - Sayın grup başkanvekilleri ne buyurur? Sayın Ercan, ne buyurursunuz efendim? 

Yarın toplanmak üzere... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Uygundur,hayhay... " 

BAŞKAN - Sayın Refah Partisi Grubu ne buyurur efendim? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yerindedir. 
BAŞKAN-Peki. 
Efendim, grup başkanvekillerimizin de temayülü bu istikamette olmasına binaen... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Cumhuriyet Halk Partisi olmayınca olmuyor Sayın Başkan, 
görüyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, olun; ne yapalım, olun... Olamıyorsunuz; ne yapayım ben... 
12 Ekim 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.50 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 11 10 <. Î995 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

• . ı • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Başbakan. Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının 
görüşülmesi. 

(Görüşme günü : 13 Ekim 1995 Cuma Saat : 13.30) 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

«4««-»«SS5i*Qıî5ÎBs*'/-4î" 

__ l _ 



6 

. . ' • ' • ' SÖZLÜ SORULAR . 

* 1 . - — ; İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

•*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*3.• —. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'smın üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

*6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

8,— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celâl Talabanî'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) -

10. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) ; 

*11. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
(I) içtüzüğün 96 ncı maddesi, uy arınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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SÖZLÜ SORULAR 

*12. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

15. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

16. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

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

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satırı aldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

21'. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/536) 

22. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

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

24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 
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25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/575) 

26.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1). 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/577) 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) • . • " ; ' 

30. •—> Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/722) (1) 

*31. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

32.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru nöergesi (6/592) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatle
re ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/594) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/603) 

38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle. 
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/604) 
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39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyele
rinin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) • 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

41. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapilan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/803) (1) 

45. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

46. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

47. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

*48. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*49. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Mer
kezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü-sora önergesi (6/628) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

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

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 
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54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

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

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

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

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

60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/645) 

61. — Kütahya Milletveküi Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

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

64. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Hinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) (1) 

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

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

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

*69. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

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

*72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

74. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/666) 

75. —: Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından söziü soru öner
gesi (6/667) 

76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden hari
tasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/668) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/670) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

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

— 7 — 
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81. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalı
şan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

82. —• Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalı
şan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/*J74) 

83. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

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

. 85. -— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

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

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) ; 

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

*90. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ııı, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

9 1 . — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684)' 

92.— Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/685) 

93. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

94.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir. milletvekilinin babasına 
ait gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/687) 

7 
' KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


