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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvancılık sektöründeki darboğaz ve uygulanan yan
lış politikalar ile alınması gereken önlemlere, 

Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, canlı hayvan sektöründe yaşanan olumsuzluklara ve 
et ithaline, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Orman Bakanı Nevzat Ercan; 

Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş
masına da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul, 

Cevap verdiler. 

Fas'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila'ya, dönüşüne kadar, Orman Baka
nı Nevzat Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşüne 
kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet edeceğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve ,28 arkadaşının, tarım kredi kooperatiflerindeki 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

TBMM Başkanının, İrlanda Meclis Başkanının davetine, beraberinde bir parlamento heyetiyle, 

İslamabad'ta düzenlenecek Uluslararası Kadın Parlamenterler Konferansına katılmak üzere, 
Pakistan Meclis Başkanının resmî davetine, bir bayan parlamenterin, 

İcabetine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili sorunları araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek, 

Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüy
le ilgili yolsuzluklarını araştırmak, 

Metin Göktepe cinayetini açıklığa kavuşturmak ve faillerini ortaya çıkarmak, 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek, 

Amacıyla kurulan (10/1, 14; 10/2; 10/3,4; 10/5) esas numaralı Meclis Araştırma komisyonla
rı üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 

Başkanlıkça, (10/1, 14; 10/2; 10/3,4; 10/5) esas numaralı Meclis Araştırması komisyonlarının 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere 
ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç imlatı ve tüketi
mi ile denetimi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/9), yapılan ön-
görüşmesinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 
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27 Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 19.46'da son verildi. 

H. Uluç Gürkan 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Zeki Er gezen 
Sinop Bitlis 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

. __ @ — ; 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
27.3.İ996 ÇARŞAMBA 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile işbirliği anlaşmaları imzalan
dığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.3İ1996) 

2. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.3.1996) 

3; -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14arkadaşının,Tarım Kredi Kooperatiflerinde-
ki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1996) 

S 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili H. UluçGÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: M. Fatih ATAY (Aydın), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

i © _ ; 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

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

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in, Dünya Tiyatrolar Gününe ilişkin açıklaması ve DYP 

İzmir Milletvekili Gencay Gürün, CHP Hatay Milletvekili Atıla Sav, RP İstanbul Milletvekili Mu
kadder Başeğmez, DSP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Ya
lova'nın grupları adına konuşmaları -

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, bugün, 27 Mart Dünya Tiyatro
lar Günü nedeniyle, Kültür Bakanımız Sayın Agâh Oktay Güner'e gündemdışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Güner. 
. KÜLTÜR BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; bugün, dünya üzerinde Afrika'dan Avrupa'ya, Uzakdoğudan Asya'ya, 48 ülkede kutlanmakta 
olan Dünya Tiyatrolar Günü sebebiyle yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, tiyatro, fikirlerin, insan topluluklarına ulaştırılmasında, 
bir toplumun kültür bütünlüğüne kavuşmasında, belli fikir ve ideallerin oluşmasında, geniş toplu
lukların o fikir ve ideallere kavuşmasında en önemli sanat araçlarından birisidir. Tiyatro, büyük sa
bır isteyen, büyük emek isteyen ve her şeyden önce, sahneye koyacağınız çok zengin oyun serile
ri isteyen bir çalışma alanıdır. 

Müsaade buyurursanız, yüksek huzurlarınızda, bugüne kadar, devletin muhtelif kademelerin
de, tiyatroya emek veren, hizmet veren o bürokrat ve sanatkârlara, devletin kaynaklarıyla yardım
cı olmuş sayın hükümet başkanlarına, başbakanlara ve sayın kültür bakanlarına teşekkür etmek is
tiyorum. ' 

Türkiye, 1948 yılında, UNESCO bünyesinde teşkil edilmiş olan Uluslararası Tiyatro Enstitü-
süyle münasebete geçmiştir. Çok dikkate şayandır, 1947 yılında UNESCO bünyesinde kurulan 
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, bir yıl sonra 48 ülkede teşkilatlanabilmiştir. Bu da, tiyatronun, dün
ya üzerindeki milletler açısından taşıdığı ağırlığı ve geniş etki gücünü gösteren bir ifadedir. 

1962 yılından itibaren, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, bütün dünya ülkelerinde, tiyatroya mev
cut ilgiyi artırmak ve bir tiyatro şuuru sağlayabilmek için, Dünya Tiyatrolar Gününü ilan etmiştir. 
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Bilindiği gibi, tiyatro, eğitici bir göreve sahiptir. Tiyatro, kültür gelişmesinde, insanlara fevka

lade hizmet etmektedir. İşte, bu iki önemli gayeyi unutturmamak için, bütün dünya, 27 martta, 
Dünya Tiyatrolar Gününü kutlar. Ülkemizde de, 1962 yılından bugüne, Dünya Tiyatro Günü kut
lanmakta ve tiyatrolar, kendilerini seyretmek isteyenlere, kapılarını ücretsiz olarak açmaktadırlar. 

Bizim milletimizin çok zengin bir temaşa tarihi vardır. Ancak, modern manada tiyatroya ge
çişimiz meşrutiyetle başlamış, cumhuriyet döneminde, yerinde gayretlerle, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, şu anda, 8 ildeki, 24 sahnesinde tiyatro oyunları sergilenen 100 kültür ocağına sahip ol
muştur. 

Geçen yıl, ülkemiz, 1 milyon 50 bin sayısına ulaşan tiyatro seyircisiyle, bu konuda, hiç de ih
mal edilmeyecek başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Tiyatroyu, bütün toplumumuza sevdirmek gerekir. 
Tiyatroyu, insanımızın öz dünyasındaki fırtınaları kendi sahnesinde görmesi, kendi çelişkilerini, 
kendi sevinçlerini, kendi üzüntülerini seyredebilmesi için, fevkalade önemli bir araç kabul ediyoruz. 

Ülkemizde yıllardır devam eden Anadolu turnelerine, bu sebeple büyük önem veriyoruz ve 
Türkiyemizde, tiyatro olmayan illerimize, daha.geniş ölçüde, seyyar tiyatro gruplarıyla giderek, ti
yatro oyunları sergilemeyi görev biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bilindiği gibi, dünya üzerinde, çocukları için bayram ilan et
miş, bunu, her yıl 23 Nisanda kutlayan tek ülkedir. Bu yıl da, yine, ülkemizde, ilk defa, bu ülke ço
cuklarını tiyatroya ısındırmak, vatan çocuklarına tiyatro alışkanlığı kazandırmak için, 27 Mart-4 
Nisan tarihleri arasında, Ankara'daki tiyatrolarımızda çocuk oyunları sergilenecektir. Bu oyunları, 
çocuklarımız tamamen parasız seyredecektir. Yapılan ön çalışmaya göre, 45 bin çocuğumuzun ti
yatro oyunu seyretmesi mümkün olacaktır. . 

Sayın milletvekilleri, kültür bakanlarımızın yıllardan beri devam ettirdiği bir âdeti, biz de dik
katle takip edeceğiz. Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek elemanlar ve telefon vasıtasıyla, sayın 
milletvekillerimizin, tiyatro etkinliklerinden faydalanmaları daima imkân içerisinde olacaktır. Biz, 
son derece yoğun iş hacmi içerisinde bulunan sayın milletvekillerimizin tiyatrolarımızı, operamızı 
ve diğer konserlerimizi takip ederek, hem çalışmalarımızı yalandan görme imkânına kavuşacakla
rına hem de toplumun büyük ölçüde taleplerini,,sanat oyunlarıyla kendilerine sunacak bu değerli 
gayretlerle, çalışmalarına yön vereceklerine inanıyorum. 

Takdir buyuracağınız gibi, tiyatro, toplumun ve insanın düğümlerini çözdüğü, insanın ruh ve 
gönül dünyasına girebildiği ölçüde verimli bir sanat kimliğine kavuşabilir. İşte, biz bu sebeple, "in
sandan insana ve tiyatroya" diyoruz. 

Dünya Tiyatrolar Gününün ve Birinci Ankara Çocuk Oyunları Şenliğinin verimli sonuçlara 
ulaşması dileğiyle, Yüce Meclisi ve sayın.üyeleri saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanın konuşmasından dolayı, gruplara 10'ar dakikalık söz hakkı doğmuştur. 
İlk olarak, DYP Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Gencay Gürün'e söz veriyorum; buyu

run efendim. 
DYP GRUBU ADINA GENCAY GÜRÜN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ön

ce, Dünya Tiyatro Günü konusunu gündeme getirip, Meclis kürsüsünden o güzel konuşmayı yap
tığı için, Kültür Bakanımıza çok teşekkür etmekle sözlerime başlamak istiyorum. 

Bugün, Dünya Tiyatro Günü. Hepimize kutlu olsun. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, niçin, 27 
Mayısı (27 Mart) Dünya Tiyatro Günü olarak ilan etti? Çünkü, Paris'te, harp sonrası, daha, yaralar 
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yeni sarılmaya başlandığı dönemlerde, bir Fransızın öncülüğünde, uluslar tiyatrosu tesis edildi. Bu 
tiyatro, dünyanın her tarafından gelen sanatçılara, önce, deneysel olarak, sonra daha büyük tiyatro
lara kapısını açtı. Dünyanın en önemli sanat kurumları, sanatçıları, el ele, bütün hudutları aşarak bir 
araya geldiler. Bu, tiyatronun, dar milliyetçi bağnazlığa ve ırkçı düşmanlıklara karşı, bölücülüğe 
karşı, birleştiriciliğini, evrenselliğini ve ırk, dil, din ayırımı yapmaksızın, barış ve dostluk içinde bir 
araya getirme niteliğini en güzel bir biçimde simgeliyordu. Öyle ki, bu tiyatroda, harp sonrası, kin
lerin daha yeni yeni durulmaya başladığı bir dönemde, bir Fransız Moliere'i, Faslılar; gene bir 
Fransız Sartre'i, Almanlar; bir İngiliz Shakespeare'i, Ruslar ve koca bir jenositten sonra -bence en 
önemli örneklerden biri- bir Alman Brecht'i, İsrailliler oynuyordu. Bu, tiyatronun, kardeşliği, dost
luğu destekleyen ve birleştiricilik niteliklerini simgeleyen bir göstergedir. Bunun için, 27 Mayısı 
(27 Mart) Dünya Tiyatro Günü olarak ilan ettiler. 

Tiyatro nedir? Tiyatro -tiyatrocuların bir tabiri vardır- insanı, insana, insanla veren sanat dalı
dır. Bir beyaz perdenin uzaklığı, bir televizyon camının soğukluğu yoktur tiyatroda. İnsanlar, can
lı kanlı sahnededir. Kendi arkadaşlarına, dostlarına, seyircilerine bir sanat yapıtı sunarlar ve payla
şırlar. Tiyatro, her gece başkadır; tiyatro, bir paylaşımdır. Seyirci değiştiği kadar sahne de değişir; 
çünkü, o, alışveriştir; o, elektriktir. Onun için, yeri dolmayacak bir sanat dalıdır tiyatro. 

Şimdi, tiyatronun bu niteliklerinden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum: Bugün, maalesef, 
tiyatro, yurdumuzda bir kriz dönemine girmiştir. Pesimist olmak istemiyorum; ama, bazı şeylere 
parmak basmak lazım. Mesela, 1960'larda, İstanbul'da, 30 kadar tiyatro vardı ve bu tiyatrolar do
lardı. İstanbul'un nüfusu, o zaman 1 milyondu; bugün, İstanbul'un nüfusu, 10 milyon. Orantıya vu
rursanız, bugün, İstanbul'da 300 tiyatro olması lazım; ama, hayır, bugün de 30, hatta daha az tiyat
ro var. 

O zamanlar bu tiyatrolar dolarken ve özel, tiyatrolar, Shakespeare'leri, Moliere'leri, Haldun 
Taner'leri, Reşat Nuri'leri oynarken, bugün, maalesef, ciddî tiyatro yapabilen tiyatrolar, ya çok az 
seyirci bulmakta ya da parasal sorunlar yüzünden, ancak komedilere yönelmektedirler. Bu, çok 
acıklı bir gelişimdir. Yani, bugün, bir özel tiyatronun, Shakespeare'i oynaması düşünülemez gibi 
bir şeydir; şaşarlar, "saçmalama, yapamazsın" derler insana; çünkü, seyirci gelmeyecek diye düşü
nülür. Bu tabloyu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. 

Tiyatro neden böyle? Tiyatro, yavaş yavaş toplum gündeminden düşüyor; tek başına düşmü
yor, bütün ciddî sanat dallarıyla birlikte düşüyor. Bunun, üstünde çok durmamız gereken bir konu 
olarak gündeme gelmesini istiyorum; çünkü, bakınız, artık, gazetelerde, bir konser eleştirisi okuyor 
musunuz?!. Bir opera, bir bale eleştirisi okuyor musunuz?!. Bunlar tamamen yok oldu. Tiyatro da 
yok olmak üzere... Büyük gazeteler, tiyatro eleştirilerini kaldırmış gibi bir şey. Bugün, tiyatrodan 
söz etmek iki üç gazeteye inhisar ediyor. Günümüzde, ciddî bir tiyatro sanatçısı, ancak özel haya
tı nedeniyle gündeme gelebiliyor; yarattığı eserler ya da oynadığı eserlerle değil. Bütün bunların 
yavaş yavaş -yavaş, yavaş dedim; ama, sözümü geri alıyorum- çok süratle değiştirilmesi gerekiyor. 

Tiyatro, hepinizin de bildiği gibi, ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biridir, yani o ülkede 
kaç tiyatro salonu var, kaç tiyatro koltuğu var, ne kadar tiyatro seyircisi var diye bakılır. Bizim, bu 
konuda, içine girmek istediğimiz Avrupa Topluluğu ülkeleriyle aramızda gittikçe açılan bir uçurum 
oluşmaktadır. Bu uçurumun da kapatılması gerekiyor. 

Şimdi, bunun nedenlerini, burada, bu kısa zamanda dile getirmek imkânsız, daha başka bir za
manda, daha uzun bir sürede, daha teferruatlı anlatmak isterim; ama, çok kısa olarak söyleyeyim: 
Konservatuvarların ıslah edilmesi, çağdaşlaştırılması, Türkiye'de henüz eğitimi olmayan tiyatro 
teknik personelin eğitim imkânlarının sağlanması gerekir. Mesela tiyatro ışıkçısı, sahne amiri gibi 
meslekler, dışarıda, beş altı sene üniversite tahsilini gerektirir. Bizde ise, usta-çırak ilişkisiyle ve 
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pratik kabiliyetimizle, gençlerin işe yatkınlığıyla aşılan, aşılmaya çalışılan konulardır bunlar. Cid
di tiyatroda, bunların eksiklikleri ciddi olarak dikkati çekmektedir. 

Bir de çıkması gerekli olan yasalar var. Devlet tiyatroları, yıllardır yasasını değiştirmek iste
mektedir. Çeşitli bakanlar, bu konuda çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. İnşallah, bu dönemde da
ha başarılı olunur ve bu yasa çıkar. 

Aynı şekilde, şehir tiyatrolarının da yasası yoktur. Yasa olmadan, her hangi bir müdürlük gi
bi idare edilmektedir. Daha doğrusu, bu yüzden idare edilememektedir, bir tiyatro olarak idare edi
lememektedir. Bu tür yasaların da çıkması lazım. 

Teferruata girmeden, çok daha net olarak, iki ana soruna değinmek istiyorum: Bunların biri
si eğitim, ikincisi ise salondur. Bunlar çok önemli iki konudur. Gençlerde, bütün ciddi sanatlara ve 
bu arada da tiyatroya gereksinim yaratılması lazımdır. 

Atatürk'ü her vesileyle dile getiriyoruz. Atatürk'ün "Sanattan mahrum kalmış bir ülkenin ha
yat damarlarından biri kesilmiş demektir" sözü son derece doğrudur ve bugün için geçerliliğini ko
rumaktadır. Bütün dünya, artık, sanata, kültüre, eğitime en önde önem vermektedir. Yani, bugün, 
Avrupa'da, Amerika'da yatırım, bireye yapılmaktadır, çünkü, bireyin eğitim, kültür seviyesi yük
seldiği zaman, yaptığı bütün işlerin de seviyesi yükselecektir. Batı ve gelişmiş ülkeler bunun idra-
kindedirler. 

Bizim de aynı yolu takip etmemiz lazımdır. Biz bunun öncülüğünü yıllarca evvel, 30'lu yıllar
da yapmıştık; Atatürk zamanında başlayan bir öncülüktü bu. Maalesef, şimdi bu yarışta geri kal
maya başladık. Bunu düzeltmemiz lazım. 

Millî eğitimde, müfredatın içinde, mutlaka ve mutlaka, -sanat ve tiyatro olmalıdır; edebiyat 
derslerinin içinde tiyatro olmalıdır. Hiçbir zaman, İngiltere'de ya da Fransa'da; Moliere'in ya da 
Shakespeare'in okutulmadığını düşünemezsiniz, kimse düşünemez; ama, Türkiye'de bunlar oku
tulmaz. Bir Haldun Taner, bir Reşat Nuri'nin piyesleri okutulmaz; yani, bir meraklı hoca yoksa, ge
nellikle okutulmaz. Mutlaka, bunun müfredata konulması ve edebiyat derslerinin içerisinde yer al
ması gerekiyor diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gürün, sözünüzü tamamlamak için ne kadar bir süreye ihtiyacınız var 
acaba? 

GENCAY GÜRÜN (Devamla)-Çok fazla değil... 

BAŞKAN - Buyurun. 
GENCAY GÜRÜN (Devamla) — İkincisi, okul öğrencilerinin tiyatrolara götürülmesi gerek. 

Bu, fazla bir para değil. Bugün, şehir tiyatroları ve devlet tiyatroları, oyunları çok ucuza sahneli
yorlar; matineler yapıyorlar. Çocukların mutlaka bu tiyatrolara götürülmesi gerek; çünkü, Millî 
Eğitim Bakanlığının da yaptığı bir araştırmadan hatırlıyorum, -bizim de gayri resmî yaptığımız 
araştırmalardan- çocukların yüzde 90'ından fazlasî, onsekiz yaşında liseyi bitiren gençler, hayatla
rında bir defa konsere, bir defa müzeye, bir defa operaya, bir defa baleye ve hatta bir defa tiyatro
ya gitmemiş oluyorlar. Bu, düşünülemeyecek bir şeydir, gelişme yolunda olan bir ülkede dahi. Bu
nun değiştirilmesi gerek ve bu, çok da zor değil. 

Bunun yanında, bir de salon konusu var. Bu konuda çok acıklı bir durumda Türkiye. Cumhu
riyet döneminde, yetmiş yıldır, büyük şehirlerimizde tiyatro salonu olarak yapılmış bir tek salon bi
liyorum ben, o.da, rahmetli Lütfi Kırdar'ın temelini attığı Atatürk Kültür Merkezidir. Bu, çok bü
yük bir ayıptır; herhalde hepiniz paylaşıyorsunuz bunu. Ben Paris'i, Londra'yı misal vermek iste-
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miyorum; Sofya'yı, Baku'yu, Batum'u misal vermek istiyorum. Hepsinde, bizden çok daha dona
nımlı ve çok daha fazla sayıda salon vardır. Cumhuriyetin bir ayıbıdır bu. Onun için, her ilçeye bir 
halk eğitim merkezi, her ile bir kültür merkezi yapmak şarttır. İlçeleri dolaştığım zaman, hep bu şi
kâyeti dinledim; çocukların, sanatsal faaliyetlerde bulunacakları salon olmadığından yakındılar; 
çocukların, gidecek yerleri olmadığından yakındılar. Bunların mutlaka düzeltilmesi lazım. Tabiî ki 
devlet, çok çabuk bir şekilde, bu kadar çok salonu yapamaz. Bunun için ne yapmak gerekir; bu ko
nuda özel sektörü yüreklendirmek gerekir. Bu, bir vergi muafiyeti olabilir. Nitekim, bu tür binala
rı yapanların, vergiden muaf olacaklarına dair, Kurumlar Vergisi Kanununda bir madde var. Yal
nız orada, küçük bir nokta var, dikkatinizi çekmek isterim "bunlar yapılıp, devlete ya da kamu ku
ruluşlarına devredilirse" deniliyor. İşte, bu şartın kaldırılması lazım; çünkü, özel sektör bunu mut
laka devlete devreder diye bir şey olamaz. Devleti küçültmekten, daraltmaktan bahsederken, sana
tı, tek renge, tek sese mahkûm etmememiz lazım. Yani, eğer, bir Haldun Dormen kendine bir sa
lon yapmak istiyorsa, onu vergisinden düşmelidir, düşebilmclidir. Yani, illâ ki yapıp, devlete ver
mek diye bir şart olmamalıdır. Eğer bu şart kalkarsa, bu, pek çok kişiyi yüreklendirecektir. 

Bunun gibi, belki tiyatrolardan KDV almamak gibi, diğer malî iyileştirmeler getirmek gibi, 
birtakım yollara başvurulması gerekir diye düşünüyorum; çünkü, tiyatrolardan devletin kazandığı 
para son derece azdır. Bu parayı almayıp, onlara salon temin etse, bütçesinde çok daha az yük ola
caktır; çünkü, bugün, devlet, tiyatrolara yaptığı yardımı kaldırsa, onun yerine salon verse ve vergi 
almasa, çok daha ileri gidecektir tiyatro ve bu bir kamu hizmetidir. Tiyatro, bir eğlence değildir, ti
yatrodan KDV'nin, bir kere, mutlaka kalkması gerek. Mademki bu bir kamu hizmetidir; o zaman, 
bunu, yapılması şart olan bir şey olarak telakki etmeliyiz diye düşünüyorum ve bugüne kadar,-Dün
ya Tiyatro Gününde bildiri yayımlamış olan tüm tiyatrocularımızdan, tüm sanat adamlarımızdan 
yaşayanlara şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılanlara Tanrı'dan rahmet diliyor ve hepinizi en 
kısa zamanda tiyatrolarda -yalnız tiyatro demeyeyim, ayırmayayım- operada, balede ve konserler
de de görmek istiyorum. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürün. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Atila Sav; buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) ' • . , 

CHP GRUBU ADINA ATİLA SAV (Hatay) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi adına, Yüce Meclisi, böyle güzel ve mutlu bir vesileyle, en içten saygıla
rımla selamlamaktan duyduğum sevinci paylaşmak istiyorum. Sayın Kültür Bakanımıza da, Dün
ya Tiyatro Günü nedeniyle, Meclis kürsüsünden, bize, görüş ve düşüncelerimizi ve duygularımızı 
açıklama olanağını hazırladığı için teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, 27 Mayıs (27 Mart) Dünya Tiyatro Günü, İkinci Dün
ya Savaşından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Tiyatro Gününün özel bir gün olarak kutlan
masının nedenlerinden birisi, hiç kuşkusuz, İkinci Dünya Savaşının, insanlığa, barışın değerini bir 
kez daha öğretmiş olmasında yatmaktadır. Barışı besleyen güzel duygular, dayanışma, kardeşlik, 
güzellikleri, yüksek ve yüce duyguları paylaşmak, düşünce paylaşımında bulunmaktır. 

Tiyatro, evrensel bir sanattır ve sanatların en karmaşıklarından birisidir, insanı insan için ve 
insanla anlatan bir sanattır. Biraz önce, Sayın Gencay Gürün'ün de belirttiği gibi, bu, evrensel ve 
sürekli bir tanım olduğu için, bir kez daha yinelemekte sakınca olmadığını sanıyorum. 

Binlerce yıldır, insanlar, tragedyayı ve komedyayı, onbinlerce insanın bir araya geldiği büyük 
açıkhava tiyatrolarında ve salonlarında, aynı duyguları ve düşünceleri paylaşarak izlemektedirler. 
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Bugün de, dünyanın dört bir köşesinde, çeşitli ülkelerde, binlerce tiyatro topluluğu, milyonlar

ca izleyiciyi, perdelerini açarak kucaklayacaktır. Ülkemizin de, bu önemli ve mutlu günde, Batı uy
garlığından geride kalmadığını görerek mutlu olduğumuzu belirtmekte yarar görüyorum. Gerçek
ten, bugün, Türkiye'de de, çeşitli bölgelerde, çeşitli illerde, yüze yakın tiyatro topluluğu perdeleri
ni açacak ve belki de onbinlerce tiyatro izleyicisiyle birlikte, güzellikleri paylaşacaklardır. 

Dileğimiz, bu sayının artması, bu etkinliğin yaygınlaşmasıdır; çünkü, tiyatro, ülkemizde ne ka
dar gelişmiş olursa olsun, bir gerçeği görmek zorundayız; Türkiye'nin 79 ilinde ve 65 milyon in
sana yönelen bir tiyatro etkinliğinden henüz yoksunuz. ' 

Tiyatronun önem ve değerini belirtmek ve -konuşmamın burasında- görüşlerimi desteklemek 
için, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün, bir düşüncesini, bir sözünü aktarmak istiyo
rum: "Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller gereklidir. Bilirsiniz ki, bu temellerin en önemli
lerinden biri de sanattır. Güzel sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarıldığının kesin kanıtıdır. 
Bunda başarıya ulaşamayan milletlere ne yazık. Onlar, bütün başarılarına rağmen, uygarlık alanın
da, yüksek uygarlık sıfatıyla tanınmaktan yoksun kalmaktadırlar." İşte, bu inanç ve anlayışladır ki, 
cumhuriyetle birlikte, tiyatronun olgunlaşması, ulusal tiyatromuzun, çağdaş, uygar ülkelerin tiyat-
rolarıyla ve sanat kurumlarıyla aynı düzeye çıkarılması için bir atılım başlatılmıştır. Bu atılımlar
dan bir tanesi, 1936 yılında Ankara'da kurulan Devlet Konservatuvarıdır. Daha sonra, konservatu-
varın geliştirdiği, yetiştirdiği sanatçılarla, 1949 yılında, devlet tiyatroları kurulmuştur. Cumhuriyet 
Halk Partisi, bütün -iktidar ya da muhalefet olduğu- dönemlerde, Atatürk'ün gösterdiği doğrultu
da, güzel sanatlara, özellikle de tiyatroya duyduğu saygıyı, hükümet programlarında ve çeşitli ya
salarda yansıtmış bulunmaktadır. 

Bugün, tiyatro sanatının, ülkemizde, eğitim ve öğretimini yapmak üzere -kuramsal ve uygula
malı eğitim olmak üzere- birçok yükseköğretim kurumlarında fakülteler ve konservatuvarlar bulun
maktadır ve buralarda, yüzlerce gencimiz, büyük bir insan hazinesi, büyük bir insangücü olarak ye
tiştirilmektedir; Türk tiyatrosunu, 20 nci Yüzyılın sonlarında, Batı tiyatrolarının, gelişmiş uygarlık
ların tiyatrolarının düzeyine çıkarmak için çalışmaktadırlar. 

1961 Anayasasında yer alan ve 1982 Anayasasında da yansımasını bulan bir hüküm, devletin, 
sanat faaliyetlerini, sanat etkinliklerini, sanatı ve sanatçıyı korumak göreviyle yükümlü olduğunu 
belirtmektedir. Bu anlayışladır ki, devletin, sanata ve sanat etkinliklerine ödenek ayırması; hatta, 
doğrudan doğruya, sanatı, bir kamu hizmeti olarak üstlenmesi gerekmektedir. Devlet tiyatroları, 
bugün, 8 merkezde ve 20 sahnede perdelerini açmaktadır. Bu etkinliğin yeterli olmadığını biliyo
ruz. Devlet, geçtiğimiz dönemde, özel tiyatrolara da, çok önemli olmasa da, bir ölçüde destek ol
mak amacıyla, genel bütçeden ödenek ayırmıştır. Yine, devletin, gençlik tiyatrolarına, amatör top
luluklara, çocuk tiyatrolarına ve özel tiyatrolara destek olması gerekmektedir. Önümüzdeki dönem
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetimizin, bu anlayışı yürüteceğini ve bu anlayışı 
paylaşarak tiyatro sanatını devletin kanatları altına alacağını; ama, özgürlüklerinden de özveride 
bulunmalarını istemeyeceğini ummak istiyorum. 

Bu güzel günde, Yüce Mecliste, tiyatro sanatıyla ilgili düşüncelerimizi ve duygularımızı Ku
rulunuza aktarırken, sözlerimi, yine, Büyük Atatürk'ün bir tümcesiyle bitirmek istiyorum. Ata
türk'ün bu sözleri kadar, sanatçının değerini anlatan daha güzel bir başka tümce bulamadığım için, 
yine Atatürk'e başvurdum. Darülbedayi, yani İstanbul Şehir Tiyatrolarının bir gösterisini izledik
ten sonra sanatçıları kabul eden Atatürk şöyle demiş: "Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil 
olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz; fakat, sanatkâr olamazsınız. Hayatlarını bu büyük sa
nata vakfeden bu çocukları sevelim." 

Hepinizi, en derin saygılarımla ve içten duygularımla selamlıyorum efendim; saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkürler Sayın Sav. 

Refah Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez; buyurun efen
dim. 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, 27 Mart 1996, Dünya Tiyatrolar Günü; tüm sanat ve tiyatro adamlarımıza saygılarımı 
sunuyor, vefat edenlere rahmetler niyaz ediyorum. Bilhassa, gelecek kuşaklarımızın, bugünlerden 
istifade ederek, kendi rengini, kokusunu, kültürünü bulmasını, buna yönelik çalışmalar yapmasını 
diliyorum. 

Sanat, hür ortamlarda gelişir, serpilir; gerçek demokrasilerde sanatkârlar çıkar, sanat icra eder. 

Dikkat ediyorum, benden önce konuşan iki arkadaşımız, "27 Mart" yerine "27 Mayıs" dedi
ler. Acaba, bu tarih, hangi bir tedaiyle şuuraltı zafiyetimizin tezahürüdür?!. Onun için, zaman za
man, her şeyde olduğu gibi, birtakım engeller, hürriyeti kısıtlayıcı ortamlar, sanatı da tiyatroyu da 
sıkıntıya sokuyor. 

Nüfusumuzun yüzde 40'a yakını köylerde yaşıyor. Köylülerimiz, tiyatroya "tiyatora" diyor ve 
ona başka bir anlam yüklüyor; çünkü, şehre gelen tiyatroda başka şeyler görüyor; kendi kültürün
den farklı, inançlarından, değerlerinden farklı şeyler görüyor ve sevemiyor. Gerçek tiyatronun ha
yatın bir simülatörü olduğunu, hayatımızın gerçeğinin aynası, gerçeğimizin içindeki yalanların ay
nası ve bizi terbiye eden önemli bir tebliğ vasıtası olduğunu, biz, anlatamadık, kavrayamadık, bi
zim de ilgimiz yok... Acaba diyorum, bu, bir gelişmişlik göstergesi mi?.. Yani, Türkiye'de fert ba
şına düşen millî gelir 15 bin dolarlara çıksa, herkes, haftada bir kere tiyatroya gider mi?.. Ekono
mik bakımdan geri kalmış olduğumuzdan ya da 70 milyar dolar borçlu olduğumuzdan mı tiyatro 
gelişmemiş; hayır. Bu, bir arz-talep meselesidir; iyi arz ederseniz, hemen her zamanda, her devir
de, savaş zamanında, kıtlık- yokluk zamanında da sanatınız pazar bulur, yankı bulur, makes bulur. 

Karacaoğlan'ın dilden dile dolaştığı, söylendiği günlerde Türkiye ekonomisi çok daha iyi de
ğildi herhalde. Yunus Emre'nin gönülleri yakıp kavurduğu zamanlarda Türkiye'nin ekonomik ve 
siyasal göstergesi çok daha iyi değildi. Mimar Sinan'ın yetiştiği ortam, Itrî'nin, Dede Efendi'nin, 
Merağî'nin, Siyah Kalem'in, bütün bu sanat adamlarımızın icra ettiği sanatların serpilip geliştiği 
ortamlara bakıyorum; bugün televizyonumuz var, otobanlarımız var, uçaklarımız var, her köyde ça
maşır makinesi var; ama, böyle bir sanat hareketi yok. Neden?.. Nedeni basit; bu toprağın sesi, ren
gi, kokusu olmayan hiçbir sanat, bu pazarda müşteri bulamaz! (RP sıralarından alkışlar) Zorlama 
hiçbir şey olmaz. 1960-1970 yılları arasında tiyatrolar gelişti, serpildi. 1983 yılından itibaren, tiyat
rolara, özel tiyatrolara da birtakım paralar verilmeye başlandı; ama, her defasında tartışmalara yol 
açıldı, bölüşülmesinde, paylaşılmasında adaletli olmadı. 

Geçen, bir tiyatrocu, saygı duyduğum bir sanatçıyla beraberdim, ağlayıp duruyordu "bana ver
mediler de filana verdiler; halbuki, ben, en çok gişe rekorları kıran adamım" diye. Her defasında 
adaletsizlikler... 

Peki, bu paradan sonra; yani, bilhassa, Kültür Bakanlığının yaptığı destekten sonra tiyatro ge
lişti mi?.. O günden bu güne öldü. Demek ki, zorlamayla bir şey olmaz, para vererek de olmaz. Sa
lonlar, sahneler, sıralar boşsa, siz, devlet eliyle besleyin durun, bir şey ifade etmez. 

Bugün, mesela, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bilet geliriyle maliyetinin 
ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyor ve çok büyük miktarda da sübvanse ediliyor. 

Yine, tiyatroyu ayakta tutan, bir araya gelmiş gönüllü insanlara, alaylılara, sanat adamlarına 
ne yapılabilir?.. Sayın Kültür Bakanımıza söylüyorum; okullarımız, salonlarımız, hiçbir ayırım ya-
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pılmaksızm, hiçbir ideolojik gözlük takılmaksızın, tiyatro grup ve topluluklarına hizmete amade kı-
lınırsa -hemen hepimiz, ilkokul sıralarından itibaren, o oynadığımız piyeslerle tiyatroyu tanımışız-
dır-zannediyorum ki, güzel gelişmeler olur. 

Biz, Karagözümüze sahip çıkamadığımız bir yana, tâ Orta Asya'dan beri yaşayan, Sivas'ta sa
ya oyunları vardır, pek çok folklorik zenginlikleri taşıyan seyirlik oyunlarımız vardır; yani, İstan
bul'da "Yeşildirek" dediğimiz Direklerarası yaşıyordu, Ortaoyunu, Meddah, Karagöz hayatırnizin 
içerisine girmişti -kültürümüzde var, hâlâ atasözleri mi zde geçer- o gün onlar yaşıyordu da bugün 
niye tiyatroyu yaşatamıyoruz?.. Tabiî, bunda teknolojik birtakım gelişmelerin tesiri de mümkün. 
Sinemaya bakıyorsunuz, o da öldü, niye; televizyon yerini aldı. Gazete tirajları yükselmiyor; an
cak, çanak çömlek vererek satabiliyorsunuz. Öyleyse, tiyatroyu nasıl canlandırabiliriz?.. Tiyatroyu, 
Meclis canlandırmaz arkadaşlar; ancak, bütün tiyatroculara, tiyatro sevenlere, tiyatro adamlarına, 
sanat adamlarına jest olsun, nazire olsun, selam olsun diye Dünyâ Tiyatro Gününü kutlama adına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplar adına konuşur, onlara selam göndeririz. Hiçbir millî mec
lis, o ülkenin sanatını geliştiremez; çünkü, sanat, doğuştan gelen bir şeydir, arz-talep meselesidir, 
halkın ilgi duymasına bağlıdır; halkı nasıl ederiz de sabah 07.00'ler, 06.00Mardan itibaren ekmek 
kuyruklarından çıkarır, tiyatro kuyruklarına sokarız meselesidir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu meseleyi çözemeden pek bir şey yapamayabiliriz. Ancak, ben, bizzat yaşadım; bugün, hâ
lâ, birtakım mekteplerin amatör gruplarının Tokat'ta, Zile'de Zara'da, Hafik'te -bizzat oralarda 
gezdim- sinema salonları kiraladıklarını, imkânsızlıklara rağmen bu salonların seyircilerle dolup 
taştığı oyunları bilirim. Halk, fazla da ilgisiz değil; yeter ki, tiyatroya gittiği zaman, halkın yerle
şik değerlerine, kendi kültürüne, inancına, maneviyatına bir hakaret bulmasın, kendinden olsun. 
Şimdi, nasıl ederiz?.. 

Sözlerimi bitirirken, şu hususları Sayın Kültür Bakanıma ifade etmek istiyorum: Şiirde, ede
biyatta, sanatta, mimaride, estetik bütün sanatlarda ve tiyatroda, yeter artık, rüzgâr pervanesi gibi, 
hep yüzümüzü bir yerlere dönüp oralardan esen rüzgârlara göre değil, bu topraklarda esen rüzgâra 
göre, bu toprağın sesine, kokusuna, bu ülkenin inancına, yerleşik değerlere göre sanatın gelişmesi 
için halka destek olalım, yardımcı olalım. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Başeğmez. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Tanla; buyurun. 

DSP GRUBU ADINA BÜLENT TANLA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ; 
Dünya Tiyatro Günü nedeniyle, Kültür Bakanı Sayın Agâh Oktay Güner'in gündemdışı konuşma
sının gereği olarak, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sayın Başkana ve 
Yüce Meclise saygılarımı sunarak, sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu yılki 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde, tiyatronun, ülkemiz gündeminde olmaması ve 
kriz döneminde olması, üzülünecek bir tesadüftür. 

Tiyatro, 19 uncu Yüzyılın ilk yarısından itibaren, modernleşme çabalarımızın temel bir unsu
ru olarak gündeme gelmiştir. Bu dönemde de, 1960'ların başlarına kadar da, yoğunluğu eksilme
yen bir ağırlıkla, kültür yaşamımızda önemli bir yeri olmuştur. Bu alanda büyük mücadeleler ve
rilmiş, bir yandan tiyatro adabı ve sevgisi geliştirilmeye çalışılmış, modern tiyatronun öncüleri, ül
kemizde önemli çalışmalar yapmış, değcrli.Türk sanat adamları tiyatroya büyük katkılarda bulun
muş; öte yandan, geleneksel sahne sanatlarımız ile çağdaş sorun ve ihtiyaçlarımız bağdaştırılmış, 
l'ürk tiyatro edebiyatı oluşturulmuştur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tiyatro bir şölendir; Öyle bir şölendir ki, bu şölene katılan

ları, alır, günlük yaşamın dertlerinden, çirkinliklerinden ve sıkıntılarından kurtarıp, sanatın güzel
liklerine götürür; orada hem eğlendirir hem eğitir hem de kötülüklerden arındırır; çünkü, tiyatro, 
bir anlamda, bir aynadır da; insanlara kendi güzelliklerini, çirkinliklerini, üstünlüklerini, zaman za
man basitliklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını, kimi zaman tam bir gerçeklikle, kimi zaman da 
sanatın incelikleriyle bezenmiş bir ustalıkla yansıtır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemiz insanı, tarih boyunca da, bugün de, uluslararası 
düzeyde pek çok siyasal, bilimsel ve sanatsal başarılara imza atmıştır. İşte, bu başarıların arasında, 
çeşitli sanat dalları ve bu dalların içerisinde de tiyatro, daima önplanda dikkati çekmiştir. 

Çağdaş Türkiye'nin kurucusu, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğini arkasına 
alan tiyatro sanatçılarımız, özellikle cumhuriyetimizin kuruluş döneminde âdeta mucizeler gerçek
leştirmiş, bir anlamda, Türk tiyatrosunu yoktan var etmişlerdir. Bu çerçevede, büyük tiyatro ada
mımız Muhsin Ertuğrul'u da saygıyla anıyorum. Muhsin Ertuğrul, tiyatro olayını, tiyatro binaları
nın tuvaletlerini teftiş etmekle işaret ettiği genel kültür düzeyinin bir sorunu biçiminde ele alan bu 
büyük yönetici ve sanat adamı, bir anlamda, tiyatronun hem sanat hem kültürel ve popüler geliş
mesine de damgasını vurmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; tarih boyunca da, günümüzde de büyük devlet
ler, büyüklüklerini, sadece ekonomik ve askerî güce değil, aynı zamanda sanat ve kültürlerine de 
borçludurlar. Çağdaş dünyadaki onurlu yerini alma savaşımında, güzel ülkemiz de, tüm sanat dal
larıyla birlikte tiyatrosunu da uluslararası düzeye çıkarmış olmasının sonuçlarını almakta, tüm dün
ya sanat çevrelerinde, hem sanatçıları hem de yapıtlarıyla çeşitli başarıların sahibi olmaktadırlar. 

Tiyatrocularımız, bir.yandan katıldıkları uluslararası festivallerde çeşitli ülkelerin insanlarına 
yol göstericilik yaparken, öte yandan Türkiye'de düzenledikleri etkinliklerle de, ülkemizin sanat
sal boyutunu da vurgulayarak hepimize onur vermektedirler. 

Türkiye'de, tiyatrocularımız, yazarlarıyla, yönetmenleriyle, oyuncuları ve öteki sanatçılarıyla 
çilekeş insanlardır; bir avuç alkış için bir ömür tüketir; çok çalışır; ama, az kazanırlar. Ödenekli ti
yatrolarımızın dışında kalan çabalar, gerçekten, sanat adına üstün bir özyeriylc sürdürülen küçük 
çaplı mucizelerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiyemizin bu başarısının altında, sanatçı
larımızın yeteneği ve özverisi kadar, devletimizin bu sanat dalına verdiği destek de yatmaktadır. 
Pek çok özelliği yanında, büyük bir sanatsever olan Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu devlet 
geleneği çerçevesinde devlet tiyatrolarımız, ülkemizin bu sanat dalındaki başarısının arkasındaki 
tüm itici gücü olmuştur. Tabiî, İstanbul Şehir Tiyatrosunun da büyük katkılarıyla, bu kurum, bu
gün, eriştiğimiz düzeyin oluşmasında unutulmaz hizmetler yapmıştır. • 

Pek doğal olarak, devletin koruyucu kanatları altında gelişen tiyatro, bir yandan da devlet-sa-
natçı ilişkisini ve bu ilişkinin doğurduğu çeşitli sorunları ülkemizin gündemine getirmiştir. Bir si
yasal görüşe mensup arkadaşlarımızın, her yıl, bütçe görüşmelerinde, opera ve tiyatro olayına kar
şı sergiledikleri olumsuz tutumu çağa uyum olarak nitelemek pek de olanaklı değildir. . 

Ödenekli tiyatrolarımızın gündeme getirdiği bir başka sorun, devlet adına tiyatroyu denetleyen 
biz siyasetçilerin, bu kuruma, sanat kaygıları dışında kalan bazı düşüncelerle müdahale etmek iste
miş olmasıdır. "Tiyatroya siyasal müdahale" olarak niteleyeceğimiz bu tür çabalar, tiyatroya, her 
zaman ayak bağı olmaktadır. 

İşte, biz, Demokratik Sol Parti olarak, bir yandan bütün sanat dalları gibi bu sanat dalına da 
devlet desteğinin sürmesini istiyoruz; fakat, diğer yandan da, bu desteğin, tiyatroyu engelleyici dc-
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ğil geliştirici olması için, sanatçılarımızın ve sanat kurumlarımızın özgürlüğünü ve özerkliğini de 
savunuyoruz. . 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu çerçevede, devlete bağlı tüm sanat kurumlarıyla bir
likte, devlet tiyatrolarının da demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması, Demokratik Sol Par
tinin bir temel sanat politika ilkesidir. Bu nedenle, devlet tiyatrolarının değerli sanatçılarının yıllar
ca çalışarak hazırladıkları yeni devlet tiyatroları yasa taslağına olumlu bakıyoruz. Sanatçılarımıza, 
kendi kendilerini yönetme ve demokratik bir oluşum1 içinde, özerkliklerini de koruyarak, tiyatroya 
gelişme fırsatı veren bu yasa taslağının, yeni Kültür Bakanımız tarafından zaman yitirilmeden gün
deme getirilmesini rica ediyoruz. Böylece, bu özverili ve güzel insanların, ülkemizi, tiyatro alanın
da daha da ileriye götüreceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Dünya Tiyatro Gününün hepinize kutlu olmasını diliyorum 
ve hepinizi uyarıyorum: Sanatımızı ve tiyatromuzu siyasal baskılardan ve denetimden arındırabil-
diğimiz oranda, bu alandaki başarımız artacak; buna karşılık, güdümlü sanat özlemleri ve uygula
maları, bizi sadece kısırlığa ve başarısızlığa götürecektir. 

Bilirsiniz, siyaset adamlarını çok kere tiyatro aktörlerine benzetirler. Hepimizin rol aldığı ya
şam sahnesinde, tiyatroya ne kadar çok önem verirsek, karşılığını da o kadar çok görür ve kendine 
güvenen, kendini seven, kendi geçiciliğine kalıcı bir gülümseme ve iyimserlikle bakan insanlar olu
ruz. 

Sözlerimi, Dünya Tiyatro Gününde, tiyatroya emek veren oyuncularına, yönetmenlerine, ya
zarlarına, dekorcularına, müzisyenlerine ve tüm çalışanlarıyla tiyatroya gönül verenlerin Dünya Ti
yatro Gününü Demokratik Sol'Parti ve milletvekili arkadaşlarım adına kutlayarak bitirmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim- (DSP, DYP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanla. ' . ' ' 
ANAP Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova... 
Buyurun Sayın Yalova. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini, düşüncelerini, bu 
onurlu coşkuya katılımını sunmak üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; öncelikle, ko
nuşmamın başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu günün, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk kez kutlanması önerisini, Sayın Baş
bakanımız getirdiler, kendilerine huzurlarınızda teşekkürleri bir borç biliyorum. Bu öneriyi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanyekilimiz Sayın Uluç Gürkan Beyefendi hayata geçirdi; yine, Ana
vatan Partisi ve şahsım adına, kendilerine, teşekkürlerimizin ötesinde, minnetlerimizi sunmayı bir 
görev sayıyorum. Kültür Bakanımız Sayın Agâh Oktay Güner'e, olumlu yaklaşımı nedeniyle teşek
kür ediyorum. Siyasî parti temsilcilerine de, bu konuya sahiplenici yaklaşımları nedeniyle yine te
şekkürlerimizi bir görev addediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, herhalde böylesi bir günde, Dünya Tiyatro Gününün kutlandığı bir 
günde* özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk kez kutlandığı bir günde, yerine ge
tirmem gereken başka bir onurlu görev daha var. 1978 yılından başlayarak 1996'ya kadar Dünya 
Tiyatro Günü bildirilerini -1978'de başlamış bu bildiriler- kaleme alan -kimisi hayatta, kimisi Hak
kın rahmetine kavuşmuş- değerli tiyatro yıldızlarımıza, tiyatro insanlarımıza, buradan, yaşayanla
ra minnetlerimizi, Hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara da, minnetlerin ötesinde, rahmet duygula
rımızı iletmek durumundayız: Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner, Bedia Muvahhit, Necati Cumalı, 
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Cüneyt Gökçer, İrfan Şahinbaş, Tarık Buğra, Profesör Doktor Melahat Özgü, Sabahattin Kudret 
Aksal, Recep Bilginer, Refik Erduran, Orhan Asena, Profesör Bozkurt Kuruç, Lütfi Ay, Turan Of-
lazoğlu, Sevda Şener, Yıldız Kenter, Özdemir Nutku ve bu yılın bildirisini kaleme alan Şakir Ec-
zacıbaşı. 

Bugünkü Dünya Tiyatro Günü Bildirisine ilişkin olarak Anavatan Partisinin görüşlerini sun
madan önce, benden önce konuşan değerli siyasî parti temsilcilerinin adına da burada bir başka gö
revi üstlendiğimi düşünüyorum; bir başka deyişle, yalnız Anavatan Partisinin görüşlerini değil, or
tak payda itibariyle, cumhuriyet kavramına sahip çıkan, cumhuriyet kavramını savunan insanların 
da savunuculuğunu, belki cevap vericiliğini yerine getirmem gerekir. Burada, Refah Partisinin de
ğerli temsilcisi Sayın Mukadder Başeğmez'in konuşmasına, gün, münhasıran tiyatrolar günü olma
sına rağmen, cevap vermeden geçemem. Ekonomizm mi, determinizm mi, popülizm mi, ne oldu
ğunu bilemediğim, eleştirisinin arkasındaki felsefesini tam olarak anlayamadığım Sayın Başeğmez 
arkadaşım... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Çok güzel konuştu. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - ... kendisinden önce konuşan ve tüm Türkiye'nin, sanata 
bakışlarını çok iyi bildiği iki değerli arkadaşım hakkında "bilinçaltı" tabirini kullandı, "27 Mart" 
yerine "27 Mayıs" dedikleri için; ama, ilahî adalet tecelli etti; Direklerarası, yine, o bilinçaltı teori
si doğruysa "Yeşildirek" oldu!.. Orasında değilim; bunlar hep dil sürçmesidir; olur; bunlar hep ola
caktır. "Dinleyen, söyleyenden arif olmalı" deriz, anlar geçeriz; ama, bakın, burada, kendisinin de 
mensubu bulunduğu yasama organının yetkisini inkâr anlamına gelen bir değerlendirme yaptı; ay
rıca "kendi toprağının kokusunu almayan sanatçılardan bir şey olmayacağını" söyledi. Şimdi, bir 
tek örnek vereceğim, konuyu buraya çekmemek için bir tek örnek vereceğim: 

"Karagöz" dedi; yüzde yüz katılırım... Bakınız değerli milletvekilleri, İonesco adında, ulusla
rarası şöhrete sahip, Türkiye'de de, yarı aydınların ya da tiyatro cahillerinin, pek büyük bir -anla
madıkları için, o insanın ne yaptığını bilmedikleri için- şaşkınlıkla hayranlık arası bir duyguyla iz
lediği bir tiyatro adamı var, oyun yazarı var; klasik tanımlamayla, absürd tiyatronun kurucusu ola
rak bilinir. "Saçmalık" olarak çevrildi; ama, pek öyle değildir; absürd tiyatrodur. Bakın, şimdi, ben 
size bir tek şey söyleyeyim; İonesco'ya, bizim o batı kompleksi altında yetişmiş, ama, muhafaza
kâr olduğu halde kendi geleneklerini de anlamamış, geçmişteki o Hacivat'ı, Karagöz'ü anlamamış 
"aydın" dediklerimiz giderler ve İonesco onlara der ki: "Ben, bu absürd tiyatro kuramını sizden al
dım, sîzin geçmişinizden aldım; Hacivat'tan aldım, Karagöz'den aldım, ortaoyunundan aldım." 

Demek ki, sorun, Karagöz'ü burada anlatmak değil; sorun, o gelişen teknoloji çerçevesinde, o 
tiyatronun, o Karagöz'ün, o Hacivat'ın yaşatılamamasî. O noktada, Sayın Gencay Gürün -sanıyo
rum bir dil sürçmesidir- "cumhuriyetin ayıbı" kelimesi olarak zabıtlara geçti; sırf o nedenle -düşün
cenizi de yakından bildiğim için- düzeltmek için söylüyorum; o, cumhuriyet kavramının, ideoloji
sinin ayıbı değildir; olsa olsa cumhuriyeti kuran zihniyetin, sonraları tavsatilmasında; yani, sonra
ki cumhuriyet kadrolarının ayıbıdır diye düşünürsem, sanıyorum siz de paylaşırsınız. 

Şimdi, bakın, "nedir bu tiyatro" deyince, dışarıdan bir örnek vereceğim: Ben, Hamlet'teki 
oyuncular sahnesini almıştım; biraz önce Sayın Gencay Gürün "ben unuttum" deyince, o değerli 
önerileri yapan insana olan saygım nedeniyle, kendisinin unuttuğu Shakespeare cümlesini, tiyatro 
tanımını veriyorum izinleriyle: "Tiyatronun amacı nedir? Doğduğu gün de, bugün de dünyaya ay
na tutmak; iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini, çağımızın ne olup olmadığını göstermek." 
Shakespeare, Hamlet adlı oyununda öyle diyor. 

Peki, bizde ne diyor?.. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı ölümsüz eserin yazarı -Allah bin 
defa rahmet eylesin- Haldun Taner'in, bu oyunda Thomas Fasulyeciyan'a -ki, biraz sonra gelcce-
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ğim, ölümsüz oyuncu Münir Özkul'a- söylettiği: "Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. 
Yok olılnca da, sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gi
der. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görorum hepiniz gardroba 
koşmaya hazırlanorsunuz, birazdan teatro bomboş kalacak. Ama, teatro işte o zaman yaşamaya 
başlar. Çünkü, Satenik'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu per
vaza sinmiştir, Hıranuş'la Virginya'nın bir diyalogu eski kostümlerin birinin yırtığına sığınmıştır. 
İşte bu hatıralar, o sesizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. 

Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz, fısıldaşır dururlar saba
ha kadar. 

Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde." 
Öyle diyor Münir Özkul. Kim o Münir Özkul?.. Ellibeş yılını, tam ellibeş yılını Türkiye'de ti

yatroya, sinemaya vermiş, Türk insanının emrine vermiş... Şimdi, başardı sporcular için ödül yö
netmeliğimiz var; onu da yadsımıyorum, onu daha da geliştirmemiz gerekir, o inançtayım; dışarı
da, diyelim olimpiyatlarda, bir madalya alan sporcumuza, katlar veriyoruz, altınlar veriyoruz; ama, 
bu devlete, bu millete, bu insanlığa elhbeş yılını veren Münir Özkul gibi sanatçılar!.. 

Şimdi, 1 Nisanda İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinde onun için bir gece düzenliyorlar. 
(ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) Kemal Sunal'ından Müjdat Gezen'ine kadar, kendileri adına 
belki en küçük bir geçim kaygısı duymayan onlarca sanatçı, şimdi, el ele vermişler, Ahmet Seze-
rel'inden Yıldız Kenter'ine kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size ek süre veriyorum;, konuşmanızı tamamlar mısınız... 
Buyurun Sayın Yalova. -
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - ... Haldun Dormen'inden Müşfik Kenter'ine kadar, sanat 

içerisinde emek vermiş, yaşam vermiş ne kadar insan varsa, şimdi, aslında devletin ödemesi gere
ken bu borcu yerine getirmek için koşuşturuyorlar. 

Bu noktada, Münir Özkul gecesi için, yine, sahip çıkan, yardımcı olan, Devlet Bakanı Sayın 
Rüştü Saraçoğlu'na ve onun talimatıyla o geceye reklam geliri olarak katkıda bulunan kamu ban
kalarının genel müdürlerine de bir teşekkürü, şahsım ve Partim adına borç biliyorum. 

Ama, biter mi?.. Bitmez... Bakınız, şimdi, Afife Jale Tiyatrosu var; TOBAV'ın (Tiyatro Ope
ra Bale Vakfı) başta Genel Başkanları Sayın Tamer Levent olmak üzere tüm yöneticilerinin olağa
nüstü gayretleriyle, İstanbul'da bir Afife Jale Tiyatrosu kurma çalışmaları var. Şimdi, işte, milliyet
çiliğin de yeri burası, sanata saygıysa sanat hayranlığının da yeri.burası, muhafazakârlığın da yeri 
burası, ne kadar ideolojiye çekmek isteyen varsa, hepsinin yeri burası. O Afife Jale ki, ilk Türk ka
dın tiyatrocusu. Orada koltuk satılıyor; bana, doğruysa, tanesi 30 milyon lira dediler. Şimdi, bakın, 
ben, bü konuda, yine, Sayın Başbakanıma teşekkür edeceğim; iki tane koltuk alacağını söylediler. 
İnanıyorum ki, bu Meclisteki -özellikle cumhuriyet kavramını savunduğunu bildiğim- diğer siyasî 
parti liderleri de, diğer milletvekilleri de, hiçbir parti ayırımı yapmaksızın söylüyorum... Böylesi 
bir onurlu tiyatro yapmak değil o; o, tarihi yaşatma mücadelesi; o, geçmişi, Afife Jale adı altında, 
o bunca yıllık tiyatro geçmişini mekânda somutlaştırma çabasıdır. İşte, şimdi, o ikinci kavga, ben
ce çok daha soylu, bence yasama organı üyelerine çok daha yaraşan bir kavgadır. Ben, bu vesiley
le, hepinizi de, bu, geçmişimizi somutlaştırma, bir mekânda somutlaştırma mücadelesinde hak et-. 
tiğiniz yeri almaya çağırıyorum. 

Demin, Münir Özkul'u, Thomaş Fasulyeciyan'ın sözleriyle söylemiştim; şimdi, Türk Tiyatro 
Yazarları Derneği İkinci Başkanının, Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle hazırladıkları yazının -
yine, Sayın Başkanımın hoşgörüsünü suiistimal etmemek için- kısa bir bölümünü aktaracağım; 
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"İnsanlık tarihi kadar eski sanat dallan arasında tiyatronun son derece ilgi çeken bir başlangiç 

macerası ve her dönemde insanı büyüleyen gelişme serüveni vardır. Bu serüven, sadece tiyatro dü
şüncesinin değil, bu düşünce etrafında dünya kültür ve sanat tarihinin gelişimini yansıtır. Tiyatro
yu kendi gelişim tarihçesinde değerleyenler, gerçekte, toplumun ekonomik, sosyal, kültürel değer-
lerindeki gelişmeleri izlediklerini kolayca fark edebilirler. Bu kültürel değerler, ülkenin bütün sa
natsal altyapısından felsefî değerlerinin üstünlüğüne kadar, geniş bir yelpazeyi biçimlendirir. An
tik Yunandan çağdaş düşünceye uzanan tarihsel gelişim içinde tiyatro, toplumla en iç içe yaşanan 
sanat olmuştur. 

Tiyatro, tarihin her döneminde, topluma karşı sorumlu sanat ahlakını simgelemiştir. Öğretici, 
eğitici, eğlendirici özellikleri ve sanatsal değerlerinin üstünlüğüyle tiyatro, çok zengin bir düşünce 
dünyasının birikim değeridir; binlerce yıldan beri olgunlaştırman bir damıtık değer lezzeti taşır. 

Filozoflardan gündelik hayatın seyircisine, bilim adamlarından duyarlı sanatçılara kadar her 
kesimden insanın ilgisini toplayan temel özelliği, tiyatronun, gerçeği, gerçeğe en uygun ölçekte ak
settiren üstün niteliğidir. " 

Huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum Sayın Yılmaz Karakoyunlu arkadaşımıza -Türk Ti
yatro Yazarları Derneği İkinci Başkanı sıfatıyla- lütfetmişler, bir kaynakça olarak bunu bana ver
diler. 

Ben, bir tek görevi, anayasal görevi, hepinizin yüksek dikkatlerine sunarak, huzurlarınızdan 
ayrılmak istiyorum. 

Anayasamızın, beğenelim beğenmeyelim, yürürlükte olan Anayasamızın, 82 Anayasamızın 64 
üncü maddesi "Sanatın ve sanatçının korunması" başlığını taşıyor değerli milletvekilleri. 

"Madde 64.- Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının ko
runması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri 
alır." " . • . - . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 

Devlete verilmiş bir görev... Sayın Gencay Gürün söylediler, Sayın Atila Sav söylediler, Sa
yın Bülent Tanla söylediler; birçok eksiğimiz var; doğrudur. Biz de, Anavatan Partisi olarak, geçen 
dönem, Pamııkkale toplantılarımızda, özel sektörün bu alanda devreye sokulmasından KDV'lerih 
kaldırılmasına kadar, birçok şey önerdik. Görüyorum ki, Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Par
tisi, Demokratik Sol Parti aynı yolda görüşler ileri sürüyor; ortak payda aynı. Ha, şimdi, ne kalı
yor; Anayasanın devlete verdiği görevi bizim yerine getirmemiz. İşte, devlet adamlığı için de her 
birimize bir fırsat diyorum. Bu konuda, Sayın Kültür Bakanımıza başarılar diliyorum. Devlet 
adamlığının gerçekleştirilmesi yolundaki her çabasında, ben şahsen, Anavatan Partisi Grubu olarak 
emrinde, yanında olacağımızı belirtiyorum. 

Dünya Tiyatro Gününün, yaşamlarını tiyatroya veren tüm tiyatroculara, karşılarında teker te
ker saygıyla eğilmemiz gerektiğine inandığım tiyatro emekçilerine hayırlı olmasını diliyorum, kut
lu olmasını diliyorum. 

Hepinize, sabrınız ve hoşgörünüz nedeniyle de teker teker saygılarımı sunuyorum; teşekkürler 
ediyorum. (ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalova. 
Siyasî parti gruplarımızın değerli sözcülerinin de genelde vurguladığı gibi, bireysel ve toplum

sal eğitim, tiyatronun en önemli işlevi olarak ön plana çıkıyor. Kültür Bakanımız Sayın Agâh'Ûk-
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tay Güner'in inisiyatifiyle, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kutlamaktan da öteye, yaşa
mak onuruna eriştiğimiz bu günün, bizim için de, bu eğitimden kendimize düşen payı daha kalıcı 
biçimde almamıza vesile olmasını ve yoğun katılımlı tiyatrolarda buluşmamızı diliyorum. 

Gündemdışı konuşmalara devam ediyoruz. 

2. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, bazı illerin sınır ticareti kapsamından çıkarılmasına 
ilişkin konuşması ve Devlet Bakanı Yaman Törüner'in cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı ilk söz, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat'ın; Sayın Polat, Er
zurum İliyle birlikte 12 ilin sınır ticareti kapsamından çıkarılması üzerinde konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Polat; süreniz 5 dakikadır. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 
Erzurum İlimizde sınır ticareti uygulamasına, 11 Kasım 1989 tarihli Resmî Gazetede yayım

lanan 89/35 sıra nolu Sınır Ticareti Yönetmeliğine ilişkin tebliğe istinaden başlanmış ve 31 Ocak 
1996 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 96/7782 sayılı karar gereğince, Erzurum İlimizin de da
hil olduğu, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Erzincan, Bayr 
burt ve Kars İlleri sinir ticareti kapsamından çıkarılırken, Ağrı, Van, Hakkâri, Artvin, İğdır, Arda
han, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak İllerinde ise sınır ticaretine devam kararı alınmış
tır. Ayrıca, bu illerden yapılacak sınır ticaretinin kapsamı fevkalade daraltılarak, ithalata konu mal
lar, ormancılık, hayvancılık, arıcılık ve bahçecilik ürünleriyle sınırlandırılıp; aynı kararla, gümrük 
hattı üzerinde sınır ticareti yapmak amacıyla mağaza, depo ve açık pazaryerleri kurulması yasak
lanmış; kurulmuş olanlara ise "bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde kapa
tılarak faaliyetlerine son verilir" hükmü getirilmiştir. 

Erzurum İlimizde sınır ticaretinin fiilen başladığı 8 Aralık 1989 tarihinden itibaren, İran'daki 
Urmiye ile Erzurum İlimiz arasında vali yardımcılarının başkanlığında resmî ve özel sektör yetki
lileri, karşılıklı, fuar ve etkinliklere katılmışlar, bu vesileyle, kültür, turizm ve ticaret alışverişi ge
lişmiş; ziyaretler öncesi yılda ortalama 15 bin Amerikan Doları olan ihracatımız, 86 bin Amerikan 
Dolarına yükselmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sınır ve kıyı ticareti, gelişmekte olan doğu, güneydoğu ve Doğu Karade
niz Bölgelerinde bulunan sınır ve kıyı illerinin ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik yapılarının 
canlandırılması, belli ölçüde istihdam yaratılması ve böylece kalkınmalarına yardımcı olunması 
amacıyla uygulamaya konulmuş olan özel bir ticaret şeklidir. Bu ticaretin daraltılması, Erzurum İli
mizin de dahil olduğu 12 ilin sınır ticareti kapsamından çıkarılması ve açık pazaryerlerinin üç ay 
içerisinde kapatılması, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince görevlendirilen bir heyetin 
bölgeye yapmış olduğu bir tetkik gezisi sonucu hazırlanan rapora istinaden yapılmıştır. 

Sınır ticaretinin kapsamının daraltılması ve bazı illerden kaldırılmasını savunan yetkililer,-ge
nel olarak: 

1-Güvenlik meselesi; 
2- Özellikle kış aylarında bölgemize getirilen yaş meyve ve sebze cinsinden malların ucuz ol

ması dolayısıyla fiyatların geçici olarak düşmesi sonucu yerli üreticilerin zarar gördüğü; 
3- İran menşeli üzüm, kayısı gibi malların ülkemizde yetişen aynı cins mallarla karıştırılarak 

ihraç edildiği ve dolayısıyla, geleneksel ihraç ürünlerimizin var olan iyi imajının düşmesine sebep 
olduğu; 

4- İthalatın arttığı, ihracatın azaldığı; dolayısıyla, ticaret hacminin ülkemiz aleyhine geliştiği; 

Hususlarını iddia etmektedirler. 
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Bu iddialarda: 

1- Güvenlik sebebiyle sınır ticaretinin daraltılması ve açık pazaryeri erinin kapatılması, hiçbir 
zaman kabul edilebilir bir çözüm değildir. Ayni gerekçeyle, geçtiğimiz yıllarda Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'da yayla besiciliği yasaklanmış; neticede, Kurban Bayramında, et ihraç eden ülkemi
zin kurbanlık koyun ithal etmesinde en önemli etkenlerden birisi olmuş ve besicilik sektörümüze 
büyük darbe vurmuştur. Şimdi, aynı gerekçeyle sınır ticaretinin yasaklanması, bu bölge halkının 
zaten zayıf olan ekonomisini büsbütün çökertecektir. 

2- Meyve ithalinin kısıtlanması yerine; komşu'ülkelerin üreticilerine, gerek girdi fiyatlarında 
gerekse ihracatta uygulanan teşvik ve kolaylığın bölgemiz üreticilerine de uygulanması, gümrük 
birliğine girdiğimiz şu günlerde, hem akılcı hem ekonomik bir tedbir olacak, hem de bölge halkı
nın, hiç olmazsa, ağır kış aylarında temin ettiği ucuz meyve ve sebze ihtiyacı elinden alınmış ol
mayacaktır. 

3- İran menşeli üzüm, kayısı gibi malların yerli mallarla karıştırılarak ihracatımızı engellediği 
iddiası, tamamen, o işi yapan ihracatçıları ilgilendiren bir ticarî ahlak ve kültür meselesidir. Bu gi
bi hiçbir zaman tasvip görmeyecek işler, yasakla değil, ancak eğitimle önlenir. 

4- İthalatın arttığı, ihracatın azaldığı meselesi de, tamamen ülkemizin ekonomi ve para politi
kasıyla ilgili olup, düşük kur ve yüksek faiz politikalarının sonucudur. İthalat ile ihracat arasında
ki açığın artması, genel ekonomimiz içinde çok daha belirgindir. 31 Ocak 1996 kararlarından, böl
gede en fazla mağdur olan il, Erzurum'dur. Şöyle ki; sınır ticaretinin başladığı günden yasaklandı
ğı güne kadar, ilimiz; İran, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Gürcistan olmak üzere, toplam 4 444 
205 Amerikan Doları ticaret hacmi ve ticaret kartı almış toplam 1 341 adet firmasıyla, menfi yön
de en fazla etkilenen il durumundadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Polat, konuşmanızı tamamlamanız için size ek süre veriyorum. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Netice olarak, sınır ticaretinin daraltılması ve açık pazaryerle-

rinin kapatılması halinde, kaçakçılık olaylarının artacağı; bu ticaretin PKK ve kaçakçıların eline ge
çeceği; yöre halkının mağdur olacağı; devletin vergi gelirlerinin azalacağı; işsizliğin çoğalacağı; 
batıya göç olaylarının artarak devam edeceği; bu ticaretle canlanan nakliye ve küçük sanayinin 
menfi yönde etkileneceği açıktır. Oysa, yeni açılan Erzurum Serbest Bölgesiyle bu ticaretin daha 
da artacağı aşikârdı. 

Bu sebeplerden ötürü, başta Erzurum olmak üzere, kapsam dışına çıkarılan illerin tekrar kap
sam içine alınmasını Hükümetten diler; hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat. 
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Yaman Törü-

ncr. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI YAMAN TÖRÜNER (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bil

diğiniz gibi, sınır ticareti, doğu ve güneydoğu illerine kara sınırı bulunan ülkeler ile bu illerde bu
lunan gerçek kişilerin yapacakları ticaret olarak adlandırılmaktadır. 

Sınır ticaretiyle ilgili değişiklikler, 31 Ocak 1996 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Buna göre: "Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalata konu malların, ormancılık, hayvan
cılık, arıcılık ve bahçecilik ürünleriyle sınırlandırılması; gerçek kişilere, iştigal alanları dahilindeki 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle, il değerlendirme kurulunca belirlenecek miktar ve 
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değerlerde ithalat yapma hakkı verilmesi; ithalatın, esas olarak, Gümrük Vergisi ve ek malî yüküm
lülüklerden muaf tutulması; gerçek kişilere, ayda azamî dört defa ithal hakkı tanınması; sınır tica
reti kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde, gümrük idarelerince, gümrük beyanna
mesi düzenlenmesi; sınır ticareti yoluyla yapılan ihracatın, ihracata sağlanacak desteklerden yarar
lanmayacağı" şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

Bu konuda, Avrupa Topluluğu mevzuatına bir bakmak gerekiyor. Avrupa Topluluğunun güm
rük muafiyetlerini düzenleyen 918/83 sayılı konsey yönetmeliğinde, sınırlı mahiyette olmak üzere, 
Toplulukla sınırı olan üçüncü ülkelerde hayvancılık, ormancılık, arıcılık ve bahçecilik faaliyetle
rinde bulunanan tarım üreticilerinin, ürünlerini, sadece kendi tarafından veya kendi adına ve ürü
nün herhangi bir işleme tabi olmaması kaydıyla gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilme
sine ve de ihraç edebilmesine imkân tanınmaktadır. 

Sayın konuşmacının biraz önce bahsettiği sorunlarla karşılaşılmıştır; bu sorunları tekrarlamak 
istemiyorum; ihracatımızı menfi yönde etkileyen sorunlardır; fakat, şunu arz etmek istiyorum': Sı
nır ve kıyı ticareti uygulaması devam eden iller -dikkatlerinizi de çektiği üzere- doğu ve güneye-
doğu ağırlıklı illerdir. Biz, burada, gelişmeye muhtaç doğu ve güneydoğu illerimizde sınır ve kıyı 
ticareti uygulamasını devam ettirmek amacındayız; Erzurum'u da bu yönden inceleyeceğiz; ancak, 

: şunu arz etmek ve bilgilerinize sunmak istiyorum: Örneğin, Şırnak İline bu hak verilmesine rağ
men, Habur Sınır Kapısından sınır ticareti yapma yetkisi olmasına rağmen, Birleşmiş Milletlerce 
uygulanan ambargo nedeniyle, anılan ilden, fiilen, Irak'a yönelik sınır ticareti yapılamamış bulun
maktadır. . . - . ' " . ' . . ' • . ' . ' . ' • 

' . • . • ı • 

Burada çok önemli bir nokta da şudur: Yeni kararla getirilen önemli bir değişiklik; sınır tica
retine tabi olacak mal listelerinde değişiklik yapılmasını zorunlu hale getiren GATT ve Avrupa Bir
liği mevzuatı hükümlerine göre, komşu il statüsünün kaldırılmasıdır. Yani, biz, bir ile sınır ticare-
,ti imkânı verebilirsek, bu ile bağlı olan komşu illerin de sınır ticaretine dahil olması mümkün bu
lunmamaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. - İstanbul Milletvekili Altan Öymen'in, üniversitelerdeki son gelişmeler ve güvenlik güçle

rinin tutumuna ilişkin konuşması ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, İstanbul Milletvekili Sayın Altan Öymen'in; Sayın Öy-

men, son öğrenci olayları ve güvenlik güçlerinin tutumu konusunda konuşacak. 

Buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; üniversitelerimizdeki son 

gelişmeler ve bunların sonuçları üzerinde durmak istiyorum. Bunları değerlendirirken hepimizin 
bildiği üç ilke bellidir: > 

1.- Demokratik bir toplumda, dolayısıyla Türkiye'de, herkes ve her grup, beğenmediği, karşı 
çıktığı kararlara ve gelişmelere demokratik yollardan tepki gösterme hakkına sahiptir. 

2.- Bu hak suiistimal edilmemelidir, saptırılmamalıdır, tahribata, saldırılara vesile olarak kul
lanılmamalıdır; eğer böyle olursa, buna, kanun güçleri müdahale eder. 

3.- Kanun güçleri bu müdahaleyi yaparken, kanun içerisinde kalmalıdır, kanunun dışına çık
mamalıdır; aksi takdirde, o da bir suiistimal teşkil eder. 

Hepimizin bildiği ve elbette ki, üzerinde görüş birliğinde olduğumuz bu ilkeler açısından son 
olaylara bakarsak şunları görüyoruz: 
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. Ankara'da, harçlar dolayısıyla, eğitim özgürlüğüyle ilgili olarak, eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanmasını istemek amacıyla yapılan gösteriler, polisle karşı karşıya gelinmesi sonucu üniversi
tenin içerisine intikal etmiş ve burada çok üzücü olaylar cereyan etmiştir. Üniversitede hâsıl olan 
bu manzara, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan bir heyet tarafından tespit edilmiştir. Burada gö
rülmüştür ki, içeriye giren öğrenciler -ki, bunlara öğrenci demek mümkün değildir; çünkü, bunla
rın içinde olan birtakım provokatörler ancak bunu yapabilir- bilgisayarları tahrip etmekten, kitap
ları parçalamaktan, doktora tezlerini tahrip etmeye kadar birçok tahribat yapmışlardır. Bunları, ger
çekten, öğrenci olarak ya da gerçek öğrenci olarak tanımlamak mümkün değildir. Eğitim özgürlü
ğü istemekle, bunun, hiçbir alakası olmadığı bellidir; bunun tam tersi bir durum karşısındayız. Bu
nu bir kere tespit edeyim. Bu, meselenin birinci yanıdır. 

İkinci yanıysa, olaydan sonra, herkesin gözü önünde, televizyonlarda cereyan eden hadiseler
dir. Demİn belirttiğim gibi, polis, elbette bu tahribat olaylarına, işgal olaylarına karşı çıkacak, ge
rekeni yapacak, tedbirleri alacaktır; fakat, bunu yaparken, gereği hiç olmadığı halde, yasalara uy
gun olmadığı gibi mantıken de gereği olmadığı halde, dışarıya aldığı ve polis arabasına koymak is
tediği öğrencileri, bütün kameraların gözü önünde, dolayısıyla 60 milyonun gözü Önünde hırpala
mıştır. Sahneler, hepimizin gözünün önündedir, yere yıkılmış öğrenciler, zaten iki-üç polis alıp po
lis arabasına götürüyor; ama, aralarından giren birkaç polis, onlara, hareket edecek halleri kalma
mış bu insanlara, gençlere, genç kızlara tekmelerle, tokatlarla hücum etmiştir. Bunun, birçok örne
ği vardır; birçok derken, en azından beş-altı örneği televizyonlarda görülmüştür; diğer polislerin 
burjlara katılmadığı da görülmüştür tabiî; fakat, bu beş-altı, on-oribeş -veya, sayıları kaçsa bu örne
ğe katılanların- polisin, öteki polislerden mutlaka ayrılması ve haklarında işlem'yapılması gerekir. 

Sevgili arkadaşlarım, zaman zaman, karakollarda, sanıklara şöyle yapıldığına, böyle yapıldı
ğına dair iddialar olur; bunların ispatı güçtür. Doğru mudur, yanlış mıdır tartışmalıdır; fakat, bura
da, artık hiçbir tartışmaya gerek yok; hadise, televizyonlar yoluyla herkesin gözü önündedir; bu po
lis güçlerinin amirlerinin, müdürlerinin, Genel Müdürünün, kimlerin bunu yaptığını tespit etmele
ri için bu filmlerin kopyasını alıp bakmaları yeter. Bu, sadece orada dayak yiyenlerin; sanık olsun, 
suçlu olsun yahut tamamen haksız yere tutuklanmış olsun -böyleleri de olabilir- yahut haklı yere 
tutuklanmış olsunlar, böylelerinin meselesi değildir, büylclerinin ailelerinin meselesi değildir, ay
nı zamanda, polis güçlerinin meselesidir; çünkü, bu yapılmazsa, bir meslek dayanışması gerekçe
siyle bunların üzerine gidilmezse, o zaman bunun gölgesi altında kalan yine'polis olur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oymen, size ek süre veriyorum; buyurun. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Bu 10-15 -sayıları neyse- polisle ilgili işlemlerin yapılması 

binlerce, onbinlerce polisimizi de herhalde rahatlatacaktır. 
Sayın Başkan, bu durumu, bu şekilde Hükümetin takdirine sunduktan sonra -herhalde, Sayın 

İçişleri Bakanı da bu konuya bir aydınlık getirecektir- şu noktayı tekrar vurguluyorum: Türkiye'de, 
bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının, bir karara, bir ge
lişmeye tepki gösterme hakkının, herkeste, tüm gruplarda olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Buna, 
beğensek de beğenmesek de, ne. şekilde kullanılırsa kullanılsın, orada ne söylenirse söylensin say
gı göstermek durumundayız. 

Bunların artmasından rahatsız olabiliriz. Bunlar, gerçekten artıyor; fakat, Türkiye'nin sorunla
rı da artıyor. Eğer, bunların artmasını istemiyorsak, bu sorunların azalması yolunda birtakım adım
lar atmak zorundayız. Hükümet, Meclis, hep birlikte bunun sorumluluğunu taşıyor. Tabiî, Türki
ye'nin sorunları öyle bir günde halledilecek kolay şeyler değil; fakat, o sorunları halletme yolunda 
adımlar atma iradesini inandırıcı bir şekilde göstermek zorundayız. Bu iradenin eksikliğidir ki, bu 
toplumsal olayları artırmaktadır. Temeldeki bu,gerçeği de görmeliyiz. 
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Bu iradenin tüm siyaset hayatımıza hâkim olmasını ve sonuçlar vermesini diler, hepinizi say

gıyla selamlarım. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekür ederim Sayın Öymen. 

Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney; 
buyurun. 

• İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Altan Oymen'in, gündemdışı yapmış olduğu konuşmaya cevap vermek 
için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve bana bu imkânı ver
diği için de Sayın Öymen'e teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 23 Mart 1996 Cumartesi Günü, Ankara'da, 
özellikle yükseköğretim harçlarını bahane eden bir grup öğrenci tarafından izinsiz toplantı ve gös
teri yürüyüşü yapılmıştır. Öğrencilerin arasına sızan, illegal örgütlerle irtibatlı bazı kişi ve gruplar, 
bunu fırsat bilerek, yasadışı örgütlerin pankart ve sloganlarını kullanmışlar; kamu düzenini ve ka
mu güvenliğini bozmuşlardır. Günlerce önceden hazırlık yapan bu kişi ve gruplar, ileri sürdükleri 
amaçlarını aşan bir şekilde davranışlarda bulunmuşlar ve Kızılay Meydanını üç saat süreyle trafi
ğe kapatmışlardır. Daha sonra, bir grup, dağılma sırasında, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi önüne ge
lindiğinde, kendilerine, içeride Açıköğretim Fakültesi sınavları yapıldığı bildirilmesine rağmen, sı
navdaki öğrencilerin mağduriyetine sebep olacak şekilde, fakülteye ait 5 katlı binayı işgal etmişler
dir. Bu işgal esnasında, binanın camlarını kırmışlar, binanın içerisinde bulunan, milyarca lira değe
rindeki ders araç ve gereçleriyle birlikte, tüm bilgisayarları tahrip etmişlerdir. Eylemciler, bununla 
yetinmeyip, gelecek nesillere aktarılması gereken, çok değerli tarihî ve akademik eserleri de, ma
alesef, imha etmişlerdir. , 

Muhterem arkadaşlarım, güvenlik kuvvetlerine, her vesileyle, toplumsal olaylara, dikkatli ve 
soğukkanlı yaklaşmaları, asla, tahriklere kapılmamaları yolunda, gerekli talimatları vermekteyiz. 
Bu öğrenci olayları öncesinde de, aynı yönde talimatlaıımız olmuştur. Nitekim, görüldüğü üzere, 
güvenlik güçleri, bu talimatlar doğrultusunda, olaylara sabırlı ve dikkatli yaklaşmışlardır, özverili 
bir davranış sergilemişlerdir. 

Türkiye'de, olay yaratmak isteyen, huzur bozmak isteyen çevreler var. Öğrencilerimiz çok 
dikkatli davranmalıdırlar, çok dikkatli olmalıdırlar, bu provokatörlerin oyununa gelmemelidirler. 

Ayrıca, buradan, öğrencilerimizin anne ve babalarına sesleniyorum, çocuklarıyla daha yakın
dan ilgilensinler. O gün, o olaylar olduğu zaman, İstanbul'dan ve yurdun muhtelif yerlerindeki ai
lelerden telefon aldım "acaba bizim çocuklarımız şu anda nerede" diye, hatta çok değerli bir mil
letvekili arkadaşım da İstanbul'dan beni aradı; ben gereğini yaptım, nerededirler, ne oldu, ne bitti 
araştırdım; ama buradan, bu üniversite öğrencilerinin anne ve babalarına seslenmeyi bir görev bi
liyorum. Çocuklarınıza, sadece karakola düştükleri zaman değil, ondan önpe de gerekli tenbihler-
de bulunun, direktiflerinizi verin diyorum. 

Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan eylemcilerin polis tarafından dağıtılmaları sıra
sında, bazı basın mensuplarının yaralanmaları bizim için üzüntü kaynağı olmuştur, bunların sayısı 
ikidir. Bunlar, bize gelmişlerdir, bir tanesinin fotoğraf makinesi kaybolmuştur, bilahara bulunmuş, 
verilmiştir; bir tanesinin kaseti kaybolmuştur, o da yine bulunmuş, kendisine teslim edilmiştir. Bu 
olayda, kesinlikle polisimizin bir kastı yoktur. Ancak, nedeni ne olursa olsun, bu tür davranışları 
tasvip etmemiz de asla mümkün değildir. 

Emniyet teşkilatımız 150 bini aşan çalışanıyla büyük bir kuruluştur, içerisinde az da olsa hata 
yapanlar çıkabilir. Ancak, münferit olarak cereyan eden bu tür davranışlar nedeniyle emniyet teş
kilatımızın tamamını töhmet altında bırakmaya çalışmak insafla bağdaşmaz arkadaşlarım. 

.. - 5 1 4 -



T.B.M.M. B : 29 27 . 3 .1996 O : 1 
Diğer yandan, bazı kişi ve kuruluşların, böyle güzide bir camianın içindeki çok az sayıdaki 

personelin kişisel hatalarından dolayı tümüyle suçlu ilan edilmesi yönündeki gayretlerini de çok 
anlamsız ve maksatlı buluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz televizyonları seyrettiniz... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Altan Öymen'i iyi dinlememişsiniz! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İzmir) - Bunlar söylenmedi Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Oraya geleceğim. Dikkat ederseniz, sözle

rimin başında dedim ki, bana bu imkânı verdi, ben, bu imkânla olayın analizini yapıyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Söylenmiş gibi aktarıyorsunuz... 

BAŞKAN - Lütfen, konuşmacıya müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - ...analizini yapıyorum; ama, Sayın Altan 

Öymen'i çok dikkatli dinledim, kendisinin burada ifade ettiklerine de cevap vereceğim. Azıcık sa
bırlı olursanız, onları duyacaksınız. . 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Bu verdiğiniz cevap kime ait?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu tip top

lumsal olaylarda, sıcak çatışma esnasında, o odak noktasında, bazen, istenmeyen olaylar olabiliyor; 
bunu takdir edersiniz. Yani, polis, burada, illâ bu gazetecidir veyahut da illâ bu şudur diye, son da
kikada ayırt edemeyebilir. Buna, son derece dikkat ettiklerini biliyorum; ama -biraz önce arz ettim-
bunları ayırt etmek mümkün olmayabilir. Biz, bu tip toplantı ve gösterileri devamlı kasetlere alıyo
ruz. Ben, bu kaseti, Sayın Öymen'e vereceğim, seyretmesini istiyorum. Burada, bazı şeyler göre
cek. İşte, bu esnada, bazı gazeteciler veya öğrenciler yaralanmış olabilirler. Ben, bunun aksini id
dia etmiyorum. Ben, bunlar için soruşturma da açtırdım, inceleme de yaptırıyorum arkadaşlar. Bun
dan hiçbir endişeniz olmasın. 

Yalnız, bazı şeyleri de bilmemiz lazım. Şimdi, bu eylemciler, acaba ne yaptılar, sonunda bun
lara ne oldu; bir de ona bakalım. Şimdi, eylemcilerin, taş ve sopalarla güvenlik güçlerine saldırma
ları ve güvenlik güçlerinin de yasadışı eylemleri önlemek amacıyla gerçekleştirdiği müdahale so
nucu, 81 güvenlik görevlisi, 100 civarında da eylemci yaralandı. Şimdi, kimlik tespitinde görüyo
ruz ki, bunların 30-32'sinin öğrencilikle hiçbir alakası yok, boşta gezer insanlar ve bunlar bir de il
legal örgüt mensupları. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün, Ankara'da olsun, İz
mir'de olsun, İstanbul'da olsun, nerede böyle bir toplantı yapılırsa, bu insanlar, bindirilmiş kıtalar 
gibi, oraya gidiyorlar; oradaki bu hareketleri provoke ediyorlar, sabote ediyorlar ve hepinizin bil
diği gibi, bunlardan 26 tanesi de yüce yargı tarafından tutuklanmıştır. 

Şimdi, biz, gençlerimizi, asla potansiyel suçlu gibi görmüyoruz, kimse de görmemelidir; ama, 
bazı yanlışlar da yapılıyor. Size sorarım; bugün, Türkiye'de, harç meselesi var mıdır? Yoktur. Ben, 
üniversite öğretim üyesiyim, üniversiteyi çok yakinen biliyorum. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 
ve YÖK'le birlikte yaptığımız toplantılarda görüşüldü; bugün, Türkiye'de, eğer parası olmayan bir 
öğrecimiz varsa, müracaat ettiği anda, kendisine Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen bir kâ
ğıt, harç yerine geçiyor ve doğrudan doğruya üniversiteye kaydını yaptırabiliyor. 

Bu, sadece bir bahanedir. Bu bahaneyi de, bizim, asıl üniversite öğrencisi öğrenciler kullan
mıyor. Bugün, Türkiye'de, 1 milyon üniversite öğrencisi var; bu işi yapanlar, 2 bin-2 500 civarın
da ve her gün, bu enstrümanı ellerine alarak yasadışı eylem yapıyorlar. Bunlara bu işi yaptıranlar, 
illegal örgütler; işte, bugün tutuklanan bu 26 kişiye de bu işi yaptıranlar illegal örgütler. Bugün, ay-
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nı işlem, yine Kızılay'da yapılmaya kalkıldı; bin-binbeşyüz kişi aynı işi yapmaya kalktı; ama, izin 
vermedik; dağıldılar. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, dünyanın neresinde böyle bir şey var? 2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu var; bu kanun meriyette. İzin almıyor; valinin gösterdiği yere gitmi
yor, o güzergâhı kullanmıyor; kendi kafasına göre istediği yere geliyor, çadır kurmaya kalkıyor ve
yahut da binayı işgal ediyor. İnsaf!... Hepinize sorarım; bu şartlar.altında ne yapılabilir değerli ar
kadaşlarım?! 

Sayın Öymen'in endişesine katıldım; ona karşı bir şey söylemiyorum. Evet, orada bir öğrenci 
dövülmüştür veyahut da bazı gazeteciler yaralanmıştır; ama, 81 polisimiz de yaralanmıştır. Onlar 
da, görev esnasında, daha çok o eylemi yapan insanları korurken yaralandılar. Bir taraftan bunu da 
düşünmek lazım. • 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yüz milyarlarca zarar var... 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, güvenlik kuvvetle

rine, her vesileyle toplumsal olaylara dikkatli ve soğukkanlı yaklaşmaları, asla tahriklere kapılma-
maları yolunda gerekli talimatları veriyoruz ve bunlar bu şekilde yapılıyor; bunda hiç kimsenin te
reddüdü olmasın. 

Sizlere son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Hükümet olarak, yapılacak olan her türlü yasa
dışı eylemi, yine yasal yollarla, yasaların bize verdiği imkânlarla önleyeceğiz. Bu milletin, bu in
sanların huzurunu ve rahatını kimseye bozdurmayacağız; hiçbir zaman hiçbir şekilde, illegal örgüt
lere, cumhuriyetin temeline dinamit koyan bu insanlara meydanı boş bırakmayacağız. 

Bu duygularla, bana bu sözleri söyleme imkânını veren arkadaşıma, tekrar teşekkür ediyor, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP,DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Öymen, Sayın Bakanın, ileri sürdüğünüz görüşten farklı bir görüş atfettiğini, dolayısıy

la İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorsunuz. 
Ancak, ben de, Sayın Bakanı çok dikkatli dinledim, size yönelik olarak, bahsettiğiniz gibi, si

zin, polisi bütünüyle sorumlu tuttuğunuz biçiminde bir beyanı olmadı. 

Bu konuda ısrar ediyorsanız, tutanakları getirtip bakacağım. Ancak Sayın Bakan, özellikle sar 

londan müdahale edildiğinde, bunun, size yanıt biçiminde olmadığını açıkça tasrih etti. Bu bakım
dan, benim izleyebildiğim kadarıyla, Sayın Bakan, sizin görüşlerinizden farklı bir görüş atfetmedi. 
Eğer, herhangi bir biçimde, tutanakta bir düzeltme için yerinizden bir katkı yapacaksanız size söz 
vereyim ama, 70 inci maddeye göre kürsüye çıkmak istiyorsanız, tutanakları getirtip bakmam lazım. 

ALT AN ÖYMEN (İstanbul) - Efendim yerimden izah edeyim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Bakan, anlaşılıyor ki, benim konuşmamı dinlemiş olsa 

bile, daha önce hazırlanan metni okumayı tercih etmiş. Bu metinde söylediklerinin bir kısmını, hat
ta daha genişini ben söyledim, üniversitede yapılan tahribatla ilgili olarak. Ayrıca ben gene, bu po
lislerin sayısının az olduğunu, bunlar hakkında gerekli işlemin yapılması gerektiğini ve bundan di
ğer polislerin, bütün polis camiasının da memnun olacağını; çünkü, üzerlerine haksız yere düşen 
bir gölgeden kurtulacaklarını beyan ettim. 

Sayın Bakan, daha önce hazırlayıp burada okuduğu konuşmasında, benim başka şeyler de söy
leyeceğimi tahmin etmiş olacak ki, tamamen bu duruma göre hazırladığı sözleri söylemiştir; ama, 
bunu da, daha sonra, benim konuşmamla ilgili bir şekilde telafi etmemiştir bence. 

- 5 1 6 -



T.B.M.M. B : 2 9 27 .3 .1996 0 : 1 
Mamafih, ısrarınız üzerine, bu açıklamamın konuyu çözmeye yeteceğini ümit ediyorum. 
BAŞKAN — Sağolun Sayın Öymen. . 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ben iifade ettiği bütün konularda cevap ver
dim; ama tatmin olmamasını anlayamadım. 

BAŞKAN - Konular tutanaklara geçti, yalnız şunu vurgulamak zorundayım: Gündemdışı ko
nuşmalarımızın süresi, sayın milletvekilleri için 5 dakikadır; ancak, İçtüzüğümüzde açık bir hüküm 
olmamasına karşın, gündemdışı konuşmalara hükümet adına verilen yanıtlar 20 dakikaya kadar 
uzayabilmektedir; bu da sayın bakanlara, sadece gündemdışı konuşmaya yanıt değil, gündeme ge
tirilen herhangi bir konuyla ilgili genel açıklama yapılması imkânının tanındığı biçiminde değer
lendirilebilir. Onun için, Sayın Bakanın da belirttiği gibi, yaptığı genel değerlendirme, bütünüyle, 
benim de kanıma göre, sizin konuşmanıza farklı bir görüş atfetme biçiminde değildi; tutanaklarda 
da düzeltildi. 

Anlayışınız için teşekkür ediyorum 

4. — İstanbul Milletvekili M. Cevdet Selvi 'nin, PETLAS 'in özelleştirilmesi veya kapatılması so
nucu doğabilecek sonuçlara ilişkin konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, İstanbul Milletvekili Sayın Cevdet Selvi'nindir. Sayın 
Selvi, Petlas işyerinin özelleştirilmesi veya kapatılması nedeniyle, işten çıkarılmaların başlatılma
sı konusunda söz almıştır. 

Buyurun Sayın Selvi. (DSP sıralarından alkışlar) 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlarım. 
Temel tüketim mallarına yapılan zamlar hızla devam etmekte, hayat pahalılığı çekilmez duru

ma gelmektedir. Yıllardan beri uygulanan yanlış politikalar, ülke sorunlarını çözemediği gibi, da
ha da yoğunlaşmasına, derinleşmesine neden olmakta, ekonomik bunalım, sosyal patlamalara ze
mini hazırlamaktadır. Hayat pahalılığından bıkan, işsizlikten bunalan, haksızlıklara dayanamayan 
halk, yüksek binaların çatılarına çıkmakta, kendi çocuklarını rehin alarak, sesini duyurmaya çalış
makta, çaresizlikten ve umutsuzluktan intihar girişimlerinde bulunmaktadır. 

Bundan önceki Hükümet, çeşitli toplum kesimlerinin haklı taleplerine duyarsız kalarak, sorun
ların büyümesine neden olmuştur. Bugün üniversite öğrencilerinin, kamu çalışanlarının, memurla
rın, işçi ve emeklilerin eylemleri ve polisle karşı karşıya gelmesinin temel nedenlerinden birisi de, 
hükümetlerin sorumsuzluğu, diyalog kurmaması, olayları zamanında ciddiyetle ele atmamasıdır. 
Sorunlarını anlatmak, çözüm bulmak isteyen grup ve kitlelerin yetkili, sorumlu bir muhatap bula-
mamasıdır. 

Sayın milletvekilleri, her yeni hükümet, yeni bir umuttur. Eğer bu hükümet, geçmişte uygula
nan ve ülkeyi bunalım noktasına getiren politika ve uygulamaları aynen devam ettirecek olursa, 
hiçbir sorunu çözemeyecek, ekonomiyi de çökmekten kurtaramayacak demektir. Bunun özelleştir
meyle ilgili olan önemli ve somut birkaç örneğini kısaca dile getirmek, Hükümetin de dikkatine 
sunmak istiyorum. 

1976 yılında askerî uçak lastiği de üretmek üzere kurulması kararlaştırılan Petlas Lastik ye Ti
caret Anonim Şirketi, bütün engellemelere rağmen 1991 yılında üretime başlamıştır. Bugün, dün
yada ve ülkemizde lokomotif sektör olarak görülen lastik sektörünün bu önemli fabrikası Petlas, 
yerli ve yabancı lastik üreticilerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının baskısıyla özelleştirilme
si, olmazsa kapatılması öngörülmüş ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına teslim edilmiştir. 
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Mevcut haliyle yeniden kurulması en az 250 milyon dolara mal olacak tesis, eski bir teknolo

jiye sahip olmadığı gibi, çok düşük düzeyde işletme sermayesi ve yatırım finansmanıyla ürün çe
şidini artırarak daha verimli, kârını artırır ve ülke ekonomisine katkıda bulunur hale gelecektir. 

Petlas, iki yıldan beri çalıştırılmamakta, yıpratılmakta, âdeta bir sorun kaynağı haline getiril
mek istenmektedir. İki yıldır genel müdür vekili ve yetkisiz yönetimle bekletilen Petlas, ilk aşama
da 9 milyon dolar işletme sermayesi ve 750 bin dolar yatırımın karşılanmasıyla üretime başlayabi
lecek durumdadır. Buna karşılık işletmenin kapatılması halinde, işçilere 1 trilyon Türk Lirası dola
yında kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. 

Petlas'ın kapatılması veya satılarak üretimden vazgeçilmesi Kırşehir'e yapılacak en büyük 
haksızlık olacaktır. Bundan yıllarca önce, Kırşehir, ilçe yapılmıştı; şimdi de, Petlas'ın kapatılması 
yoluyla ilçe değil, köy yapılmak istenilmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, son günlerde verdiği bir talimatla, 200 dolayında işçinin Pct-
las'tan çıkarılmasını istemiştir; bunun da geçerli bir mantığı yoktur. Petlas satılacaksa, satın alan ki
şi veya şirket, kendi üretim ve yatırım planına göre işçi alır veya çalıştırır; o tasarruf yeni sahibine 
ait olmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Selvi, konuşmanızı tamamlamanız için 2 dakikalık ek süre veriyorum; bu
yurun. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Petlas kapatılacaksa, işten çıkarılacak işçi sayısı neden 
200'dür? Çıkarılacak işçiler hangi haklı kriter ve ölçülere göre seçilecektir? Özelleştirme kapsamın
daki işyerlerinde sözleşmeli ve kapsam dışı personel başka kuruluşlara nakledilir, yatay geçişi sağ
lanırken, bu olanak, işçilere neden tanınmamaktadır? 

Tekrar değerlendirildiği takdirde, Petlas'ın üretime geçmesi yoluyla, ülke ekonomisine yapa
cağı katkı görülecek, Petlas'ın stratejik konumunun gözardı edilemeyeceği anlaşılacak, Petlas'ın te
kelleşmeye ve tekellere katkı sağlamamasının gerektiği kavranacaktır. 

Bugüne kadar istismar edilen, çalışmaları engellenen PETKİM Petrokimya Tesisleri, bütün 
güçlüklere rağmen, borçlarını ödeyerek, 1995 yılında 22,5 trilyon Türk Lirası kâr elde etmiştir. 
PETKİM özelleştirme kapsamından çıkarılarak gelişmesi önlenmemeli ve Petlas da, PETKİM'e 
bağlanabilmelidir veya kaliteli uçak lastiği de üreten Petlas, stratejik konumu da dikkate alınarak, 
Millî Savunma Bakanlığına da bağlanabilmelidir. 

Petlas'ın, birçok fabrika ve tesisin üretime geçmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması yö
nünde pek çok alternatif program ve raporlar olmasına rağmen, ısrarla elden çıkarma ve üretimine 
son verme çabalarını tasvip etmek mümkün değildir. 

Ayrıca, Hükümet, Van, Sarıkamış ve Tercan ayakkabı fabrikalarını özelleştirme programına 
almıştır. Doğudaki bu fabrikalar, 1 050 aileye iş ve ekmek sağlamaktadır. Bu fabrikalar, bulunduk
ları yörenin tek istihdam kapısıdır. Özelleştirildikleri takdirde, işçilerin çıkarılacağı ve yöreden gö
çün hızlanacağı bir gerçektir. • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, mikrofonu, 1 dakika için son kez açıyorum; yeniden açma şansım 

yok. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Doğu kalkınmasının temeltaşlarından olan ve aynı za

manda, sosyal amaçla kurulan bu fabrikaların özelleştirilmesi, telafisi imkânsız sosyal yaralar 
açacaktır. 
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Özelleştirme kapsamına alınan en kârlı işletmelerimizden biri de, Çanakkale Sentetik Deri 

Fabrasıdır. 179 işçiyle üretim yapan bu fabrika, 1995 yılında, 94 milyar lira kâr etmiş ve 1996 yı
lı bağlantısı da 2 trilyon liradır. Bunun satılması, özelleştirilmesi, peşkeş çekmekten başka bir an
lam taşımayacaktır. 

Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi, İstanbul Boğazının en güzide yerinde bulunmak
tadır. 182 bin metrekare arsaya sahip olan bu işletme, 12 trilyon lira değerindedir; 1 200 işçi ve ai
lesi düşünülmeden kapatılmaya çalışılmaktadır. 

İşte, belirsizlikler içerisinde ne yaptığı ve ne yapacağı bilinmeyen... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, süreniz tamamlandı. Lütfen, Genel Kurulu selamlayıp, konuşmanızı 

tamamlayınız. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Mikrofonu açacak mısınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Gerek yok. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak veya bu konuda görüşlerini açıklamak üzere 

Hükümetten söz talebi?.. Yok. 
Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
]. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a, dönüşü

ne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe 'nin vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/136) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
25 Mart 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mart 1996 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek 

olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'm dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe'nin vekâlet etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerenize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

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

ÖNERGELERİ 
I. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile işbirliği anlaşmaları imzalan

dığı iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 
BAŞKAN - Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde, Türkiye ile İsrail arasında birçok konuda işbirliği antlaşmaları imzalandığı ve 

buna paralel uygulamalara geçildiği haberleri basında yer almakta ve kamuoyunda tartışılmaktadır. 
Millî değerlerimiz ve ülkemizin stratejik konumu gözönünde tutulduğunda İsrail ile yapılacak iş
birliği konusunda hassasiyet gösterilmesi, milletimiz ve ülkemiz açısından, fayda ve zararlarının 
araştırılması gerekmektedir. Bu sebeple, TBMM üyelerinin dahi bilgileri dışında bu tür antlaşma
ları imzalamanın mahzurlu olacağı kanaatindeyiz. 
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Özellikle, istihbarat alanında yapılacak işbirliği, iki devletin siyasî ve temel hedeflerinin çok 

farklı olması sebebiyle endişe verici bulunmaktadır. Bundandolayı, İsrail ile mevcut ve gelecekte 
düşünülen işbirliğinin, devletimizin temel menfaatları yönünden etraflıca araştırılması ve Anayasa
nın 98, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri.gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' 
Azmi Ateş (İstanbul) 
Şevket Kazan (Kocaeli) 
Yasin Hatiboğlu (Çorum) 
Mustafa Ünaldı (Konya) 
İsmail İlhan Sungur (Trabzon) 
Kazım Ataoğlu (Bingöl) 
Musa Okçu (Batman) ,. _. 
Alaaddin Sever Aydın (Batman) 
Nedim İlci (Muş) 
Remzi Çetin (Konya) 
Hasan Hüseyin Öz (Konya) 
Latif Öztek (Samsun) 
Maliki Ejder Arvas (Van) 
Fehim Adak (Mardin) 
Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 
Ahmet Dcmircan (Samsun) 
Musa Uzunkaya (Samsun) 
Cevat Ayhan (Sakarya) ^ 
Mustafa Hasan Öz (Ordu) 
Ahmet Derin (Kütahya) 
Hasan Dikici (Kahramanmaraş) . - . • • 
Bahri Zengin (İstanbul) ' 
Sabri Tekir (İzmir) ' 
Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
Mustafa Baş (İstanbul) 
Rıza Ulucak (Ankara) 
İsmail Kahraman (İstanbul) 
Ertuğrul Yalçınbayır (Bursa) 
Ömer Özyılmaz (Erzurum) 
Fikret Karabekmez (Malatya) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Mustafa Köylü (İsparta) 
Cemal Külahlı (Bursa) 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Zeki Ergezen (Bitlis) 
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Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
Aslan Polat (Erzurum) 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
Zeki Ünal (Karaman) 
İsmail Coşar (Çankırı) 
Abdullah Arslan (Tokat) 
Sabahattin Yıldız (Muş) 
Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş) 
Bülent Arınç (Manisa) 
Süleyman Metin Kalkan (Hatay) . • • 
Zülfükar'İzol (Şanlıurfa) 
Mehmet Ali Şahin (İstanbul) 
Mehmet Sılay (Hatay) 
Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
Tevhit Karakaya (Erzincan) 
Mustafa Yünlüoğlu (Bolu) 
Lütfi Yalman (Konya) ' 
Mikail Korkmaz (Kırıkkale) 
Osman Pepe (Kocaeli) 
Şaban Şevli (Van) 
Avni Doğan (Kahramanmaraş) 
Mehmet Ay kaç (Çorum) 
Hanifi Dcmirkol (Eskişehir) 
Ali Oğuz (İstanbul) 
Gerekçe: 
İsrail Devleti, 1948 yılında, Ortadoğu'da Filistin toprakları üzerinde kurulmuştur. Filistinliler, 

1917'den sonra kendi topraklarından sürülmüş, direnenler yok edilmiş, onbinlerce insan, dünyanın 
her tarafına göç etmek zorunda kalmıştır. Kadın, erkek mülteci kamplarında sefalete maruz bırakıl
mıştır. 

İsrail, aynı zamanda bir djn devletidir. Devlet, bütün uygulamalarında ve diğer ülkelerle olan 
ilişkilerinde, tahrif edilmiş Tevrat'ın bütün hükümlerini kötü bir şekilde uygulamaktadır. Siyonizm 
peşinde koşan Museviler açısından arz-ı mevud (vaat edilmiş topraklar) mukaddes bir hedeftir. İs
rail'in yayılmacı politikaları ve Irak, Suriye, İran, Libya ve hatta Türkiye'yi kendi ilgi alanı içinde 
görmesi, bilinen bir gerçektir. 

Hal böyle olunca, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği açısından çok önemli saydığımız.bu devlet
le ilgiü siyasî gelişmelerin gerçek yüzü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bile yeterince tartışılma
dan el çabukluğuyla geçiştirilmesi, elbette hatalı ve kötü sonuçlar doğuracak bir gelişmedir. 

Kaldı ki, aşağıda arz ettiğimiz tespitler, bu endişelerimizi teyit etmektedir.. 

1.- Ortadoğu ülkeleri" ile Türkiye arasında, sunî de olsa bir su problemi oluşturulmaya çalışıl
maktadır. Belki de, bu çalışmaların baş rejisörü İsrail'dir. Su probleminde yer alan ülkeler, gruplan-
dırılacak olursa, su sahibi olan Türkiye ve suda iddiası olan diğer ülkeler olarak iki grup halinde 
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ifade edilebilir. Burada İsrail, Türkiye'nin karşısında yer alacağına göre, istihbaratta nasıl işbirliği 
yapılabilir. 

2.- Terör, insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçtur. Yıllardır ülkemizde devlet ve milletimiz 
aleyhine işlenen terör ve tedhişin en çok zararını gören bir milletiz; ancak, İsrail ile birlikte muha
tap olduğumuz şiddet olaylarının kaynağı ve hususiyetleri oldukça farklıdır. 

Türkiye'nin muhatap olduğu terör, daha çok İsrail ile işbirliği halinde olduğu bilinen ülkeler 
ve yönetimler tarafından desteklenmektedir. İsrail'in muhatap olduğu durum ise; işgal ettiği toprak
larda uyguladığı zulme karşı vatanlarını koruma çabası içinde olan halkların bir infialidir. 

Bundan dolayı, muhatap olduğumuz güvenlik meselelerinin benzerliği yoktur ve İsrail bizim 
muhatap olduğumuz terör şebekesine taraf görünümündedir. 

3.- İsrail, saldırgan ve terörist eylemleri bizzat kendisi gerçekleştirdiği gibi, terör gruplarını da 
amaçlan istikametinde kullanmaktan kaçınmamaktadır. Aşağıdaki izahlar konuyla ilgili yukarıda
ki endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir: 

a) İsrail, gerek uluslararası ortamda gerek bölge halklarıyla herhangi bir uzlaşma temin edil
meden işgalci bir devlet olarak kurulmuştur. Türkiye gibi köklü bir devletin, böyle bir devletle yan 
yana görünerek uluslararası platformda yanlış bir görüntü vermesi ülkemiz çıkarları yönünden te
lâfisi mümkün olmayan zararlar oluşturmaktadır. 

b) İsrail askerleri, Filistinlilere karşı dünya kamuoyunun gözleri önünde işlediği bunca zulme 
ilave olarak, televizyon kameraları önünde cümle âleme göstere göstere odun kırar gibi, kol kırma 
olayının da failleridirler, 

e) Tarihî misyonundan dolayı İslâm dünyasının 1 

liderliğine veraseten aday olan şerefli ve köklü bir maziye sahip bulunan Türkiye'nin, İsrail'in 
Ortadoğu'da oluşturduğu bir çıbanbaşı olma vasfını yok farzetmesi devekuşu gibi başını kuma 
gömmekten farksızdır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gerekçelerden dolayı, bu işbirliği, bizi, ziyadesiyle endişelendirmek
tedir. Sadece bizi değil, durumu yalnız haberlerden takip edebilen milletimizi de rencide etmekte
dir. Korkarız ki, bu işbirliğinden dolayı, yarın, masum, rikkatli, saf, temiz, kimseye kötülük bile dü
şünmeyen yardımsever Anadolu insanımız, birtakım gizli köşelerden, fark edemediği yerlerden ge
len etkilere maruz kalır, mağdur ve perişan olursa, bu durumun sorumlusu bizler oluruz. 

Çok ciddî.bir olay olarak gördüğümüz bu durumu araştırmak ve tesbit etmek ihtiyacını duyu
yoruz. Bu Meclis araştırması, bunun için hazırlanmış ve Yüce Heyetin önüne getirilmiştir. 

Genel Kurulun takdirlerine arz olunur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

2. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki usul
süzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/50) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ilişkin yolsuzluk iddiaları, Aralık 1991-Şubat 1996 tarihleri 
arasındaki dönemde, cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde örneğine rastlanmayacak düzeyde 
yoğunluk kazanmıştır. 
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Yazılı ve görsel basında hemen hemen her gün, bu Bakanlıktaki usulsüz uygulamalara yer ve

rilmiş, ihalelere çeşitli şekillerde fesat karıştınldığma ve müteahhit seçimlerinde açıkça partizanlık 
yapıldığına ilişkin çok ciddî haberler yer almıştır. Ne yazık ki, bu iddialar gerektiği biçimde araş
tırılmamış, soruşturulmamış ve kamu vicdanı tatmin edilmemiştir. 

Özellikle İhale Yasasının 44 üncü maddesi, amacı dışında kullanılmıştır. Pek çok ihale bu şe
kilde gerçekleştirilmiş, böylelikle önceden seçilmiş müteahhitlere işlerin verilmesi sağlanmış ve 
ihale yasasının özü olan rekabet, ortadan kaldırılmıştır. 

Yine, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında, İhale Yasasının 44 üncü maddesine göre yapılan ihalele
re, müteahhitlik karnesi yetersiz, daha önce hiçbir taahhüt işi yapmamış, hatta müteahhitlik karne
si bile bulunmayan bazı firmalar davet edilmiştir. Davet edilen bu firmalardan bazılarının, çağrıl
dıkları ihalelerden çok kısa süre önce kurulmuş oldukları dikkat çekmiştir. Bu usulsüzlükler nede
niyle birçok ihaleye yeterli firmalar katılamamış, gerekli rekabet sağlanamamıştır. Bunun sonucun
da, işlerin daha pahalıya ihale edilmesiyle devlet zarara uğratılmıştır. Özellike Erzincan deprem ko
nutları ihalelerinde bu olayların son derece yaygın olduğu görülmüştür. 

İhale Yasasının 35/a maddesine göre gerçekleşitirilen ihalelerde de birçok yolsuzluklar yapıl
mış ve bunlara kayıtsız kalınmıştır. 

İller Bankası ihalelerinde de birçok usulsüzlük yapılmış ve bazı firmalara haksız kazanç sağ
lanmıştır. 

Bakanlığın ve İller Bankasının kaynak ve fonlarından belediyelere yapılan aktarımlarda da, 
sosyal ve ekonomik gereklilikler yerine partisel çıkarlara göre hareket edildiği görülmüştür. 

Yine, bu dönemde, otoyol müteahhitlerine çeşitli nedenlerle yapılan yaklaşık 300 milyon do
lar tutarındaki fazla ödemelerin geri alınabilmesi için ilgililer hakkında açılması gereken alacak da
vaları uzun süre açılmadan beklenmiştir. Bu nedenle, haksız yere ödenmiş olan devlet parasının bü
yük kısmının geri alınmasına hukuken olanak kalmamıştır. 

Bakanlığın arsa tahsis ve konut satış işlemlerinde de birçok usulsüz uygulamalar yapılmıştır. 
Bakanlığın imar uygulamaları hakkında da önemli yolsuzluk iddiaları vardır. Bu iddialar, özel

like imar planı hazırlanması ve kıyı kenar çizgisi belirlenmesi ile ilgili uygulamalarda yoğunlaş
maktadır. 

Tüm bu nedenlerle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Aralık 1991 ile Şubat 1996 tarihleri ara
sındaki uygulamaları hakkında, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince Mec
lis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Veli Aksoy (İzmir) 
Ali Günay (Hatay) 
Arif Sezer (Adana) 
Hayati Korkmaz (Bursa) 
Hakan Tartan (İzmir) 
M. Cevdet Sclvi (İstanbul) 
Mehmet Büyükyılmaz (Adana) 
İbrahim Yavuz Bildik (Adana) 
Çetin Bilgir (Kars) 
Cihan Yazar (Manisa) 
Hilmi Develi (Denizli) 
Mustafa İlimen (Edirne) 
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- Ahmet Piriştina (İzmir) 

Şükrü Sina Gürel (İzmir) -
Gökhan Çappğlu (Ankara) ' 
Tuncay Karaytuğ (Adana) 
Abdullah Turan Bilge (Konya) 
Halil Çalık (Kocaeli) 
Fevzi Ay tekin (Tekirdağ) . ' , . . ' . 
Ahmet Tan (İstanbul) 
Metin Bostancıoğlu (Sinop) 
Mahmut Erdir (Eskişehir) 
Erol Karan (Karabük) 
Kubilay Uygun (Afyon) ! 

Şerif Çim (Bilecik) 
M. İstemihan Talay (İçel) 
Ali Ilıksoy (Gaziantep) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-
meler, sırasında yapılacaktır. 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatiflerin-
deki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10151) 

BAŞKAN - Şimdi, üçüncü Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 
. , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapılan usulsüzlük, yolsuzluk ve sorumsuzluklarla il
gili olayları araştırmak, bu kooperatiflerin geleceğini belirlemek, yeniden Türk çiftçisine kazandır
mak için bir Meclis araştırması açılması açılmasına zaruret vardır; Yüce Meclise saygıyla sunarız. 

Halit Dumankaya (İstanbul) 
Hayrettin Uzun (Kocaeli) ' 
Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir) 
Abdulkadir Baş (Nevşehir) 
İsmail Durak Ünlü (Yozgat) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
Yavuz Köymen (Giresun) 
Feridun Pehlivan (Bursa) 
Ömer Ertaş (Mardin) 
Abbas İnceayan (Bolu) 
İbrahim Cebi (Trabzon) 
Nizamettin Sevgili (Siirt) 
Şerif Bedirhanoğlu (Van) 
Sebgetullah Seydaoğlu (Diyarbakır) -
Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
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Gerekçe: 

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile değişik 3223 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tekifi üzerine ortak kararnameyle atanan Genel 
Müdürün Başkanlığını yaptığı 6'sı Genel Kurul üyelerince seçilen, 4 üyesi çeşitli kuruluşlarla ata
nan 10 üyeden meydana gelirken, 28.5.1995 tarihinde çıkarılan 553 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 4, 5 ve 6 ncı madde
leri değiştirilerek 9 kişilik yönetimin tamamı temsilciler arasından seçimine imkân verildi; bunun 
adına da demokratikleşme denilerek milletvekilcrinin karşı çıkmaması sağlandı. Bu oluşumla, bü
yük bir çiftçi kitlesini ilgilendiren tarım kredi kooperatiflerinin çöküntüsüne zemin hazırlanmış 
olundu. 

Yönetimin demokratikleşme adı altında, yukarıda izah edildiği şekilde peşkeş çekilmesinde, 
tarım kooperatiflerine yüklü miktarda mal satan bazı özel gübre fabrikalarının lobi faaliyetleri ne
den olmuştur. 

Kanun hükmünde kararnamenin çıkmasıyla yönetime gelen kişilerin de vakit geçirmeden bir 
taraftan onları yönetime getiren yandaşları partilerin oylarını artırmak için faaliyet gösterirken, di
ğer taraftan lobi faaliyetleriyle onlara imkân sağlayan özel gübre fabrikalarından ihalesiz, pazarlık
la yüksek fiyatla gübre alarak çiftçimizin sırtından diyet borçlarını ödemişlerdir. 

Usulsüzlükler sadece bununla kalmamış, bazı yönetim kurulu üyeleri birlik tüzüğüne aykırı 
olarak mahkemeye verildikleri halde, tüzük amir hükmü olmasına rağmen görevlerinden ayrılma
mışlar, kanunsuz olarak görevlerini sürdürmektedirler. 

Bazı yönetim kurulu üyeleri de rüşvet, irtikâp, zimmet, ihtilas suiistimal, sahtekârlık ve sair 
yüz kızartıcı suçlardan mahkemeye verilince tüzük gereği ilk genel kurulun gündemine alınır, 
7.12.1995 tarihinde yapılan genel kurulda bu olaylar genel kurul gündemine alınmayarak yasalar 
çiğnenmiştir. • • 

Bazı yönetim kurulu üyeleri de iki görevi bir arada yürütmekte, işveren olan yönetim kurulu 
üyesi, bir sendikanın da yönetim kurulunda üyedir. Oradan da maddî imkân elde ederek meri ya
salara göre suç işlemektedirler. 

Personel alımı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından 24 Ara
lık genel seçimlerinden önce tamamen siyasî amaçlara yönelik, partizanca işe alımlarla 8 bin mev
cut çalışanı varken 2 bine yakın yeni personel Sayın Başbakan Çiller'in personel alımını yasakla
yan genelgesine rağmen tamamen usulsüz ve kanunsuz olarak işe alınmıştır. 

Başbakana imzalatılan yeni bir kararnameyle bu yolsuzluğun bertaraf edilmesi istenmiş, ka
rarname Hükümetin kurulduğu 6 Mart 1996 tarihinde selden mal kaçırırcasına imzalatılmıştır. 

Alınan personelin birçoğunun vasfı yönetmeliğe uymamaktadır. Alınan personelin birçoğu 
parti militanı, milletvekillerinin yakınlarıdır. Birçoğu askerliklerini etmemişlerdir. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin kasasında 1995 Haziran ayında olan yaklaşık 4,5 trilyon lira şubat ayında 1,5 tril
yona düşmüş, şu andaki durumu ise bilinmemektedir. 

Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşları yaklaşık -brüt- 3 yüz milyonu geçmekte, bu üye
lerin sonsuz harcama yetkisi bulunmakta, kurumun arabaları ile saltanat sürmektedirler. 

Çiftçilerimize verilmesi gereken kredilerin, idarecilerin keyfî yönetimleri, partizan tutumları, 
savurganlıkları yüzünden, bu kişiler, her geçen gün batağa batmakta, çiftçilerimiz, bu yüzden çok 
büyük kayıplara uğratılmaktadır. 

Bu ve buna benzer sorumsuzlukların ortaya çıkarılıp, aydınlatılması için bir Meclis araştırma
sı açılmasında zaruret vardır. 
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j BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONIARA ÜYE SEÇİMİ 
I'. — Anayasa Komisyonuna üye seçimi 

. BAŞKAN - Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz, 
Üyeleri tamamlanan Anayasa ve İçişleri komisyonlarına üye seçimi yapacağız. Bu komisyon

ların üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listelerini, İçtüzüğün 21 inci mad
desine göre, ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

Anayasa Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi: 
1 RP (7) : 

Aksaray 
, Erzurum 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kahramanmaraş 

DYP (6) 
A ğ r ı • ' • • , 

Amasya 
Denizli 
Niğde 
Şanlıurfa . - , ' • ' 
Van 

ANAP (6) 
, Adana 

Ankara ' 

Mehmet Altınsoy 
Lütfü Esengün 
Süleyman Arif Emre 
Aydın Menderes 
Ali Oğuz 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Dökülmez 

Cemil Erhan 
Ahmet İyimaya 
M.Kemal Aykut 
Ergun Özkan 
M.Fevzi Şıhanlıoğlu 
Mahmut Yılbaş 

Uğur Aksöz 
Nejat Arseven 
Işın Çelebi 
Metin Emiroğlu 
Sümer Oral 
Abdülkadir Baş 

izmir 
Malatya 
Manisa t 

Nevşehir 
DSP (4) 

Gaziantep 
Ordu 
Sinop ' . . ' • . 
Trabzon 

CHP (2) 
Ankara 
Hatay 

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , -

Ali Ilıksoy 
İhsan Çabuk 
Metin Bostancioğlu 
Hikmet Sami Türk 

M.Seyfi Oktay 
.Atıla Sav 
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2. - İçişleri Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN - İçişleri Komisyonu üyelikleri aday listesini okutuyorum: 

İçişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (25) 

'•RP (7) 

0 : 1 

Ersönmez Yarbay 
Hüsamettin Korkutata 
Mehmet Ay kaç 
Hanifi Demirkol 
Göksal Küçükali 
Kemal Al bayrak 
Fethullah Erbaş 

Abdülkadir Cenkçiler 
Ahmet Uyanık 
Mustafa Zeydan 
Hayri Kozakçıoğlu 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Dede 

Mahmut Bozkurt 
Naim Geylani 
Korkut Özal 
Süleyman Çelebi 
Mustafa Bahri Kibar 
Seyit Eyyüpoğlu . 

Mehmet Aydın 
Erdoğan Toprak 
Müjdat Koç 
Yalçın Gürtan 

Yahya Şimşek 
Ali Rıza Bodur 

Ankara 
Bingöl 
Çorum 
Eskişehir 

' İstanbul 
Kırıkkale 

Van 

DYP (6) 
Bursa 
Çankırı 
Hakkâri 
İstanbul 

. Konya 
Muş 

ANAP (6) 
Adıyaman 
Hakkâri 
İstanbul 
Mardin 
Ordu 

Şanlıurfa 

DSP (4) 
İstanbul 
İstanbul 
Ordu 
Samsun 

CHP (2) 
Bursa 
İzmir • 

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, komisyonların toplanarak, İçtüzüğün 25 inci maddesine göre, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip üyeleri seçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Anayasa ve İçişleri 
Komisyonları üyelerinin, yarın, 28.3.1996 Perşembe günü saat 10.30'da, anabina 2 nci kattaki 
kendi salonlarında toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimlerini yapmalarını ri
ca ediyorum. 
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3.-(10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiala

rını araştırarak, alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Genel Kurulun 6.3.1996 tarihli 19 
uncu Birleşiminde kurulan (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyelerinin seçi
mini yapacağız. 

Komisyonun üye listesi bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, Meclis Araştırması Ko
misyonuna siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesini okutup, oylarınıza sunacağım. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştı
rarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Üyelikleri Aday Listesi (10/6) 

'RP (3) 
Bolu 
İçel 
Sakarya 

DYP (2) 
Edirne 
Çankırı 

ANAP (2) . 
Manisa 
Muş 

DSP(l) 
Adana 

CHP(l) 
Konya 

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş olan sayın üyelerin, 28.3.1996 Perşembe günü sa
at 14.00'te, anabina 2 nci katta, Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonuna ait toplantı salonunda 
toplanarak, başkan, başkanvekilu sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonların, toplantı yer ve saatleri, ayrıca, ilan tahtalarına asılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Da

ir Öngörüşmeler" kısmına geçeceğiz; ancak, zaman ilerlemiş ve çalışma süremizin tamamlanması
na bir saatten az süre kalmıştır. Bu nedenle, grupların da mutabakatıyla, ülkemizde konuşlandırı
lan Çokuluslu Giiç'ün görev süresinin ^>\ Mart 1996 tarihinden itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresiyle, gündemde yer alan diğer işleri görüşmek için 28 Mart 1996 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Hayırlı akşamlar. 
Kapanma Saati: 18.05 

Feti Görür 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Nezir Aydın 

Evren Bulut 
Ahmet Uyanık 

Abdullah Akarsu 
Erkan Kemaloğlu 

Tuncay Karay tuğ 

Nezir BUyiikcengiz 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı '/M/I, Tanju Çolak'in mahkûmiyetine ilişkin sorusu ve 

Adalet Bakanı Mehmet. Ağar'in yazılı cevabı (7/8) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Firuz Çilingiroğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. ' 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Eski futbolcu Tanju Çolak'ın hangi yasal dayanak, usul ve esas'a göre mahkûmiyet çekmek
tedir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: , 
79 27.3.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15.2.1996 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/8-42/156 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve yazılı 

olarak cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. !

 ( 

Mehmet Ağar 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Bülent Akarcalı 
İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M. 
Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin ce

vabı aşağıda belirtilmiştir. 
Bilindiği üzere, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesinde, hüküm

lülerin yanaçık veya açık cezaevlerine seçilmelerine karar verme işleminin Adalet Bakanlığınca , 
her yıl Ocak ayı içerisinde tespit edilerek Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilen şartla salıverilme 
tarihine göre yapılması hükmü getirilmiştir. Bu hükme dayanılarak çıkartılan 17.1.1995 tarihli ve 
1/10 sayılı Genelgede, hükümlülerin açık cezaevlerine seçilebilme tarihinin 1995 yılı için 
31.12.2002 olarak tespit edildiği, bu duruma göre; 1995 yılı içinde gerek, ilk müşahadeleri ve ge
rek altışar aylık periyodik deneme süreleri sonunda 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre, 
şartla tahliye tarihi 31.12.2002 tarihine kadar olan iyi halli hükümlülerin açık cezaevlerine ayrıla
bilecekleri belirtilmiştir. 

Soru önergesine konu edilen, oto kaçakçılığı suçundan 4 yıl 8 ay ağır hapis cezasına hüküm
lü olup, 647 sayılı Kanuna göre şartla tahliye tarihi 22.2.1997 olan Tanju Çolak'ın durumu, yan
açık veya açık cezaevlerine ayrılmasına uygun bulunduğundan, cezasını çekmekte olduğu Saray İl
çesi Kapalı Cezaevi İdare Kurulunca yanaçık cezaevine ayrılmasına dair karar verilmiş, bu karar 
üzerine adı geçen Keçiören Yanaçık Cezaevine gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
Adalet Bakanı 
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2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İline gümrük müdürlüğü açılıp açılmayaca

ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yaman Törüner'in yazılı cevabı (7/269) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

26.1.İ996 
Zeki Ünal 

• Karaman 
Yılda yaklaşık 100 milyon $ ihracat yapan Karaman İline, işlemlerin kolaylaştırılması için bir 

Gümrük Müdürlüğü açılması düşünülmekte midir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı , 
Sayı: B.02.0.007/1-4-3-00033 26.3.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 15.02.1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/269-388/731 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Sayın Başbakan'ımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen 7/269-388 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Yaman Törürier 
Devlet Bakanı 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 883 Sayılı 18.3.1996 günlü yazısı 
eki Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın soru önergesine cevaptır. 

Karaman Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden alınan 29.3.1995 tarihli, 661 
sayılı yazıda; Karamanın tarım ve tarıma dayalı sanayisi gelişmiş bir il olduğu, 1994 yılında res
mî kayıtlara göre 26.7 milyon dolar ihracat yapıldığı, ilde üretilen malların dış ülkelere pazarlan-
masındaki gerekli ihracat işlemlerinin diğer illerdeki gümrük müdürlüklerinden yürütüldüğü ve bu 
durumun gerek imalatçı, gerekse ihracatçı firmaları olumsuz yönde etkilediği, bu olumsuzluğun gi
derilebilmesi için Karaman İİinde Gümrük Müdürlüğü kurulmasında büyük yarar görüldüğü belir
tilerek anılan İlde Gümrük Müdürlüğü kurulması halinde mahallî imkânlardan yararlanılabileceği 
bildirilmiştir. 

Bunun üzerine konu Gümrük Kontrolörü tarafından Karaman'da gümrük idaresi kurulup ku
rulamayacağı açısından mahallinden tetkik edilmiş ileriki tarihlerde bu ilde bir gümrük idaresi ku
rulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Bilindiği gibi; 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun "Teşkilat Kurulması" başlıklı 65 inci madde
sinde : 

"Kamu kurum ve kuruluşları (Yükseköğretim kurumları dahil) hizmetlerini mevcut teşkilatla
rı eliyle yürütür. Yıl içinde yeni yurt dışı teşkilat, bölge, il, ilçe müdürlükleri ile genel müdürlük, 
daire başkanlığı, şube, döner sermaye işletme müdürlüğü (Yükseköğretim kurumları hariç), orkestra, 
koro, topluluk, konservatuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve her ne ad altında olursa olsun 
benzeri teşkilat genişlemesine neden olan birimler kurulamaz.." hükmü yer aldığından 1995 yılı 
içinde yeni gümrük idaresi kurulamamıştır. 
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Diğer taraftan, 11.11.1995 tarihli, 22460 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1996 Malî Yılı 

Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına, ve Devlet 
Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 9.11.1995 tarihli, 4130 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinde "Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe 
Kanunları hükümlerinin uygulanmasına (Genel Bütçe Kanununun 4/b, 12/b7d, 14, 15, 47/f, 49/b, 
50/g, 65, 67,70 72/f/h/i maddeleri hariç) devam olunur..." hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, bu madde hükümlerinden hareketle gümrük birliğine geçiş süresi içinde tüm güm
rük idarelerinde reorganize çalışmalarına başlanılmış olup, Karaman'da gümrük idaresi kurulması 
hususunda bu çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Adana-Tufanbeyli elektrik santralı projesine 

ilişkin sorusu ve Eneri ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/296) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Şinasi Altıner tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Enerji Bakanlığında birçok olayların cereyan ettiği bazı kişilerin kayırıldığı basında yer almış 

bir çok kişi bu usulsüzlükler yüzünden ya istifa etmiş, ya da görevinden alınmıştır. 
Soru 1. Adana Turfanbeyli elektrik santralı yap, işlet, devret modeli ile yapılacağını ilan eden 

enerji bakanlığı sonradan hangi nedenlerle bu projeden vazgeçmiştir? 
Soru 2. Bakanlık niçin yap, işlet, devret modelinden vazgeçerek projeyi TEAŞ'a devretmiştir. 
Soru 3. Santralin ihalesiz bir firmaya verilmesini, içine sindiremeyen direnen ve yönetim ku

ruluna olur yazısını yazmayan santraller Proje ve Tesis Daire Başkanı Bülent Özgürel istifaya zor
lanmış mıdır? 

Soru 4. TEAŞ Genel Müdürü Mustafa Turhan bu işi ERG firmasına vereceğini yalanlayıp 
"Programda olmayan ihale açılmayan bir işi Erg firmasına nasıl veririm." diyorsa da daire başka
nına baskı yaptığı "Eğer Erg ile ilgili yazıyı imzalamazsan sen zararlı çıkarsın" dediği ve daire baş
kanı da bu olay yüzünden istifa ettiği beyanları basında yeralmıştır. Bu konuda bir işlem yaptırma
yı düşünüyor musunuz? 

Soru 5. Kanunsuz, usulsüz, devlete zarar veren, işlere direnen personelin bu şekilde kıyıma uğ-
ratılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Görevden istifaya zorlanan ve istifa eden daire başkanı Bülent 
Özgürel olayına el atmayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-316-3817 27.3.1996 

' Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15 Şubat 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/296/455 
sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 7/296-455 

esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüsnü Doğan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Yazılı Soru Önergesi Soru ve Cevabı 

(7/296-455) 
Enerji Bakanlığında birçok olayların cereyan ettiği bazı kişilerin kaydırıldığı basında yer al

mış birçok kişi bu usulsüzlükler yüzünden ya istifa etmiş, ya da görevinden alınmıştır. 
Soriı 1. Adana Tufanbeyli elektrik santralı yap işlet devret modeli ile yapılacağını ilan eden 

Enerji Bakanlığı sonradan hangi nedenlerle bu projeden vazgeçmiştir? 

Cevap 1. 6.1.1995 tarih ve 22163 sayılı Resmî Gazetede Konya-Beyşehir, Tekirdağ-Saray, 
Kahramanmaraş-Afşin Elbistan B ile birlikte Adana-Tufanbeyli Santrallarının da Yap-İşlet-Devret 
modeline göre yaptırılması için ilana çıkılmış ve 15.3.1995 tarihinde alınan teklifler 13.6.1995 ta
rihinde yapılan Değerlendirme Kurulu toplantısında incelenerek, 10 firma Adana Tufanbeyli için 
fizibilite raporu hazırlamaları için yeterli bulunmuştur. 

18.7.1995 tarihinde Bakanlığımızda firma temsilcileri ile yapılan toplantıda; Adana-Tufan
beyli termik santralı için fizibilite hazırlama süresi 12 ay, işletme süresi de 20 yıl olarak belirlen
miştir. Firmaların fizibilite raporlarını teslim etme süresi 2.8.1996 tarihinde dolacaktır. 

Bu arada enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesinin uzun süre alması ve ülkemizde önümüz
deki yıllarda enerji açığının gündeme gelebileceği dikkate alınarak, zamanlama açısından bir ener
ji darboğazına sebebiyet vermemek için Bakanlığımca, TEAŞ'ın Adana Tufanbeyli Santralı'nın 
1995 yılı yatırım programına alınması amacıyla yaptığı müracaat, uygun bulunarak, DPT nezdin-
de girişimde bulunulmuştur. Ancak Proje de YİD kapsamından çıkarılmamıştır. 

Burada amaç, YİD projelerinin Danıştayca imtiyaz kabul edilerek imtiyaz sözleşmeleri doğ
rultusunda, uluslararası tahkim, yeniden değerlendirme, amortisman ve Bakanlık kusuru gibi söz
leşme maddelerinin Danıştayca kabul edilmemesi neticesinde projelerin zamanında devreye girme
me riskinin önlenmesi ve söz konusu projenin zamanında gerçekleşmesi maksadıyla anahtar teslim 
(TEAŞ yatsım programı ile), veya Yap-İşlet-Devret (Enerji ve,Tabiî Kaynaklar Bakanlığı vasıtası 
ile) modeli kapsamında projenin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede iki yöntem
den biri kullanılarak, (YİD veya bu modelin sonuç vermemesi halinde anahtar teslim) projenin ger
çekleştirilmesinin garantiye alınması mümkün olabilecektir. 

Görüleceği üzere projenin Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılmasından vazgeçilmesi söz konu
su değildir. 

Soru 2. Bakanlık niçin yap, işlet, devret modelinden vazgeçerek projeyi TEAŞ'a devretmiştir. 
Cevap 2. 1. numaralı soruda açıklandığı üzere adı geçen projenin Yap-İşlet-Devret modeli ile 

yapımından vazgeçilmesi bahis konusu değildir. ( 
Soru 3. Santralin ihalesiz bir firmaya Verilmesini, içine sindiremeyen direnen ve yönetim ku

ruluna olur yazısı yazmayan santraller Proje ve Tesis Daire Başkanı Bülent Özgürel istifaya zor
lanmış mıdır? 

Cevap 3. Konu ile ilgili olarak yapılan incelemede; projenin ihalesiz olarak bir firmaya veril
mesinin söz konusu olmadığı görülmüştür. 
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Santrallar Proje ve Tesis Daire Başkam'nın istifaya zorlanması gibi bir olay da yoktur. İstifa 

dilekçesinde istifa gerekçesini kendi el yazısıyla belirtmiş olup, ekte bir kopyası sunulmaktadır. 
Soru 4. TEAŞ Genel Müdürü Mustafa Turhan bu işi ERG firmasına vereceğini yalanlayıp 

"Programda olmayan ihale açılmayan bir işi Erg firmasına nasıl veririm." diyorsa da daire başka
nına baskı yaptığı "Eğer Erg ile ilgili yazıyı imzalamazsan sen zararlı çıkarsın" dediği ve daire baş
kanı da bu olay yüzünden istifa ettiği beyanları basında yeralmıştır. Bu konuda bir işlem yaptırma
yı düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. Bakanlığıma bağlı TEAŞ Genel Müdürlüğü santral ihalelerinde, TEAŞ Satınalma ve 
İhale Yönetmeliği esasları dahilinde hareket etmektedir. Santrallar Proje ve Tesis Daire Başkanlı
ğını vekaleten yürüten Bülent Özgürel'e herhangi bir baskı yoktur. Bülent Özgürel 27.12.1995 ta
rihinde TEAŞ Genel Müdürlük Makamı'na vermiş olduğu dilekçe ile görevinden affını istemiştir. 

Soru 5. Kanunsuz, usulsüz, devlete zarar veren, işlere direnen personelin bu şekilde kıyıma uğ-
ratılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Görevden istifaya zorlanan ve istifa eden daire başkanı Bülent 
Özgürel olayına el atmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 5. Kanunsuz, usulsüz, devlete zarar veren, işlere direnen personel elbette ki takdirle 
karşılanmalıdır. Ancak görevden istifaya zorlama gibi bir olayın söz konusu olmadığı, duyumlar
dan ibaret olan bu olayların gerçeklerden saptırılarak, kamuoyunu yanıltıcı boyutlara çekildiği yo
rumunu akla getirmektedir. 

Genel Müdürlük Makamına 
Akademik çalışma yapmayı planladığımdan mevcut durumda vekaleten yürütmekte olduğum 

Başkanlık görevimden affım hususunu tensiplerinize arz ederim. 
27.2.1995 

Bülent Özgürel 
Sant. Pro. ve Tesis Dai. Bşk. 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Etibank Genel Müdürünün görevden alınması
nın nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan 'in yazılı cevabı 
(71303) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Şinasi Altiner tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını rica eder, saygılar sunarım. 
5.2.1996 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Etinbank Genel Müdürü İsmail Hakkı Aslan 1995 yılında düzenlenen ancak tamamlanmayan 
bir ihale! ile ilgili iddialar nedeniyle görevden alınmıştır. Söz konusu genel müdür 1993'de 5.8 tril
yon lira zarar eden Etibank'ı 1995'in sonunda 3.9 trilyon lira kâr eder duruma getirmiş olması ve 
kamuoyunda başarı grafiğinin yükselmekte olduğu bir dönemde görevden alınışı bazı spekülasyon
lara sebep olmuştur. Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Etibank'ın zarardan 3.9 trilyon kâr'a geçişi doğru mudur? 

2. Bu doğruysa, kâr'a geçiş nasıl ve kimin yönetimiyle olmuştur? 
3. Yüksek Denetleme Kurulu raporunu hazırlayan denetçi, raporunu hangi esaslara göre hazır

lamıştır? 
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4. Denetçi raporunu hazırlarken, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya ilgili daire 

başkanı ile neden görüşmemiştir? 

5. Bu durumda denetçinin rapor hazırlama yerine belirli bir amaca uygun bir belge hazırlama 
, peşinde olduğu gibi bir kanaat ortaya çıkmaz mı? 

' TC. ' 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı / 
Sayı:B.15.0.APK.0.23.300-317 27.3.1996 

Konu : Yazılı soru önergesi , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı 'nın 15 Şubat 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-455/890 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 7/303-477 
esas no.lu yazılı sofu önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/303-477) 
Etibank Genel Müdürü İsmail Hakkı Aslan 1995 yılında düzenlenen ancak tamamlanmayan 

bir ihale ile ilgili iddialar nedeniyle görevden alınmıştır. Söz konusu genel müdür, 1993'de 5,6 tril
yon lira zarar eden Eti bank'ı 1995'in sonunda 3,9 trilyon lira kâr eder duruma getirmiş olması ve 

• kamuoyunda başarılı grafiğinin yükselmekte olduğu bir dönemde görevden alınışı bazı spekülas
yonlara sebep olmuştur. Bu çerçevede, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

Soru 1. Etibank'ın zarardan 3,9 trilyon kâr'a geçişi doğru mudur? 
Gevap 1. Etibank, 1993 yılında işletme faaliyetlerini 2,6 trilyon lira, dönen\sonunu 5,6 trilyon 

lira zarar ile kapatırken, 1995 yılı işletme faaliyetlerinde 12.4 trilyon lira kâr'a ve dönem sonunda 
ise 3,7 trilyon liralık kâr rakamına ulaşmıştır. 

Soru 2. Bu doğruysa, kâr'a geçiş nasıl ve kimin yönetimiyle olmuştur? 

, Cevap 2. 1994 yılı başından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda bir taraftan üretim mali
yetlerinin düşürülmesine yönelik önlemler ve diğer taraftan da satış hasılatını arttırmak amacıyla 
tedbirler alınmıştır. N 

- Zarar etmeleri nedeniyle kaynak tüketir hale gelmiş bulunan işletme ve müesseselerin faali
yetleri durdurulmuştur. Atıf işgücü üretim yapan işletmelere nakledilmiştir. 

- Önceki yıllardan devreden yüksek maliyetli özel ve resmî banka kredileri tasfiye edilmiştir. 
- Ödeme güçlüğü sonucu ertelenen ve gecikme faizi ödemek zorunda kalınan vergi, sigorta 

primi, elektrik enerjisi borçları tamamen ödenmiştir. Böylece aşın finansman şarjlarından kaçınıl
mış olup 1994 yılında 10,779 trilyon lira olan finansman giderleri 1995 yılında 6,104 trilyon liraya 
inmiştir. , 
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- Genç, dinamik ve bilgili bir ekip çalışması başlatılmıştır. 

- İktisadî faaliyetlerin ekonomik kurallar içerisinde ülke ve Etibank menfaati doğrultusunda 
olmasına özen gösterilmiştir. 

- Stok için üretim değil pazarlanabilecek ürünlerin üretimi politikası benimsenmiştir. 
- Stratejik kararlarda yurtiçi ve dünya konjüktürleri takip edilmiş ve alınan kararlar gecikme

den uygulamaya konarak maksimum gelirler sağlanmıştır. 
- Yatırımlar ihracaatı artırıcı kanallara kaydırılmıştır. 

- 100 liralık satış hasılatı elde etmek için 80 lira harcama yapılırken 1994 yılında 46 liraya, 
1995 yılında ise 42 liraya çekilmiştir. Total iş hacmi 5 trilyon liradan 25,6 trilyon liraya yükselmiş
tir. Tasarruf daima ön planda tutulmuştur. . 

- Etibank Genel Müdürlüğünde kişi başına net satış hâsılatı 1993 yılında 27 000 $ iken 1994 
yılında 33 000 $'a 1995 yılında 44 000 $ seviyesine çıkarılmıştır. 

Etibank Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel, Müdürü, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 
6.2.1996 tarih Y.D. itiraz no 1996/390 sayılı yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 12.2.1996 tari
hinde görevine başlatılmıştır. 

Soru 3. Yüksek Denetleme Kurulu raporunu hazırlayan denetçi, raporunu hangi esaslara göre 
hazırlamıştır? 

Soru 4. Denetçi raporunu hazırlarken, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya ilgili daire 
başkanı ile neden görüşmemiştir? 

Soru 5. Bu durumda denetçinin rapor hazırlama yerine belirli bir amaca uygun bir belge hazır
lama peşinde olduğu gibi bir kanaat ortaya çıkmaz mı? 

Cevap 3,4,5. Yüksek Denetleme Kurulu denetçileri, 24.6.1983 gün ve 72 sayılı KHK hüküm
leri ve esasları çerçevesinde rapor hazırlamakta yükümlüdür. Yüksek Denetleme Kurulu görevlile
rinin çalışma esaslarını uygulama şekillerine yönelik, 3. 4. 5 inci sorularınıza cevap oluşturacak 
kaynağın Yüksek Denetleme Kurulu olacağı inancındayım. 

5. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/306) 

\ • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Şinasi Altıner tarafından delaleti

nizde yazılı cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
' . • Sıtkı Cengil 

Adana 

Soru 1. 1993 yılından bu yana hangi gerekçelerle Çukurova Elektrik A.Ş. den kaç kişi çıkarıl
mıştır? 

Soru 2. 1994 yılında şirket Anasözleşmesinin 4 üncü maddesi tadil edilerek, sadece elektrikle 
uğraşması gereken şirketin Rumeli Grubunun yatırımlarına ortak edildiği, 

Zarar ettiği söylenen Gaziantep Çimento Fabrikasının bir lot senedi 1 milyar TL. 'den Trabzon 
Çimento Fabrikasının T lot senedi yaklaşık 3 milyar TL.'den alındığı, halbuki aynı dönemde Çi
mento fabrikalarının bir lot 30 ile 35 milyon maksimum fiyatla işlem gördüğü doğru mudur? Doğ
ru ise hangi gerekçe ile yüksek fiyat verilerek senet alınmıştır? 

Soru 3. Çukurova Elektrik A.Ş.'nin kanunsuz olarak yapılan iştirak oranlan : 
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Bartın Çimento % 21.60 
G. Antep .." ' % 39.21 
Urfa " % 15.10 

Ladik " % 29.30 

27 .3.1996 O : 1 

Trabzon " % 21.25 

T. İmar Bankası " % 45 

Telsim " % 15 
Bu iştirakler 1994 yılı fiyatları ile 7.6. Trilyon tutmaktadır. Piyasa kredi koşulları dikkate alın

dığında bu paranın bugünkü karşılığı 20 Trilyondur. Bu iştirakler yapılmayıp para ÇEAŞ'ta kalsay
dı kurumlar vergisi alarak Devletin kasasına 9 Trilyon TL. para girecekti. (Bugünkü fiyatlarla) 
Acaba bu iştirakler vergiden kaçınmak için mi yapılmıştır? 

Soru 4. ÇEAŞ yeni yatırımlar yapmamaktadır. Enerji nakil hatları, trafo malzemeleri olduğu 
gibi durmakta, Mersin tarafına giden hat kesitleri kâfi gelmemekte, sık sık elektrik kesintisi olmak
tadır. Durum bu iken ÇEAŞ'in öncelikli görevi kendi konusunda yatırım yapmak değil midir? 

Soru 5. ÇEAŞ'in parasının büyük bir bölümünün Adabank ve İmar Bankasında vadesiz hesap
ta tutulduğu, fakat başka bankalardan yüksek faizle borç para alındığı doğru mudur? 

Soru 6. ÇEAŞ'm 1994 yılı kurum kazancını, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin başkan ve
ya üye olduğu diğer vasıtalı ilişki söz konusu olan ve Türkiye'de mükellefiyeti olmayan imar off-
snore'a aktardığı ve bu suretle dönem kazancını azaltarak vergi ziyanına neden olduğu doğru mu
dur? Doğru ise, Berke Barajı aynı gruba ait olan bir yapı firmasına % 5 tenzilatla neden verilmiş
tir? • •• • • . . - • • - . 

T.G. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı:B.15.0.APK.0.23.300-318 27.3.1996 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi': T.B.M.M. Başkanlığı'nın 16 Şubat 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/306-494/976 
sayılı yazınız 

Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cengil tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 7/306-494 esas 
no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cengil'in Soru Önergesi ve Cevabı (7/306-494) 

Soru 1. 1993 yılından bu yana hangi gerekçelerle Çukurova Elektrik A.Ş.'den kaç kişi 
çıkarılmıştır? , 

Cevap 1. Enerji maliyetlerinin düşürülerek rasyonel bir çalışma hedefine ulaşılması amacıyla; 
adı geçen şirket tarafından 1993 yılında 94 personelin, 1995 yılında da 1 personelin iş akitlerinin 
çözülmüş olduğu Bakanlığıma bildirilmiştir. İşten çıkarmalarda; öncelikle yaşlılık aylığı almaya 
hak hazanan personel ile emekliliğe hak kazanmış bulunan personelin iş akitleri çözülmüş ve her 
türlü yasal hakları ödenmiştir. 
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Sözkonusu işten çıkarmalar Kanun hükümlerine uygun olup, Bakanlığımızca yapılacak bir iş

lem bulunmamaktadır. 
Soru 2. 1994 yılında şirket Anasözleşmesinin 4. maddesi tadil edilerek, sadece elektrikle uğ

raşması gereken şirketin Rumeli Grubunun yatırımlarına ortak edildiği, 
Zarar ettiği söylenen Gaziantep Çimento Fabrikasının bir Lot senedi 1 milyar TL.'den Trab

zon Çimento Fabrikasının 1 Lot senedi yaklaşık 3 milyar TL.'den alındığı, halbuki aynı dönemde 
Çimento fabrikalarının bir Lot 30 ile 35 milyon maksimum fiyatla işlem gördüğü doğru mudur? 
Doğru ise hangi gerekçe ile yüksek fiyat verilerek senet alınmıştır? 

Cevap 2. Rumeli Holding A.Ş, tarafından ÇEAŞ hisselerinin çoğunluk bölümü satın alınarak 
şirket yönetimi değişmiş olup, Bakanlığımın bilgisi dışında ana statünün 4 üncü maddesinde deği
şiklik yapılarak bu tip ortaklıklara imkân sağlanmıştır. 

Ancak; Bakanlığımız bilgi alır almaz ÇEAŞ'ı uyarmış ve düzeltilmesini talep etmiştir. Şirket 
16.2.1996 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında, söz konusu statü değişikliğini ip
tal etmiştir. Böylece şirketin bu tür ortaklıklara katılma imkânı kaldırılmıştır. 

Şirketin yaptığı iştiraklerin nevi 'nin ve tutarlarının takibi Bakanlığımın görevi olmayıp, bu ko
nudaki bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan talep edilmesi uygun olacaktır. 

Soru 3. Çukurova Elektrik A.Ş.'nin kanunsuz olarak yapılan iştirak oranlan : 

21.60 

39.21 . • 
15.10 
29.30 
21.25 
45 
15 

Bu iştirakler 1994 yılı fiyatları ile 7.6. Trilyon tutmaktadır. Piyasa kredi koşulları dikkate alın
dığında bu paranın bugünkü karşılığı 20 Trilyondur. Bu iştirakler yapılmayıp para ÇEAŞ'ta kalsay
dı kurumlar vergisi olarak Devletin kasasına 9 Trilyon TL. para girecekti. (Bugünkü fiyatlarla) 
Acaba bu iştirakler vergiden kaçınmak için mi yapılmıştır? 

Cevap 3. ÇEAŞ hisse senetleri Borsa'da işlem gören bir şirket olup, bu şirketlerin yıllık bilan
çolarının kontrol ve onayları Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmak
tadır. Dolayısıyle, bu sorunun cevabı da SPK Kurulu Başkanlığı sorumluluğundadır. 

Soru 4. ÇEAŞ yeni yatırımlar yapmamaktadır. Enerji nakil hatları, trafo malzemeleri olduğu 
gibi durmakta, Mersin tarafına giden hat kesitleri kâfi gelmemekte, sık sık elektrik kesintisi olmak
tadır. Durum bu iken ÇEAŞ'in öncelikli görevi kendi konusunda yatırım yapmak değil midir? 

Cevap 4. 3096 sayılı Kanun uyarınca ÇEAŞ'ın, yönetmelikle belirlenen 1. Görev Bölgesinde 
Görevli Şirket ilan edilmesinin amacı öncelikle kendi görevi konusunda yatırım yaparak hizmetin 
devamlılığını sağlamaktır. 

Ancak, ÇEAŞ'ın Bakanlığım bilgisi dışında yaptığı ana statü değişikliği ile birlikte, faaliyet 
dışındaki yatırımları da tespit edilir edilmez Bakanlığımca işletmeye el konulmuş ve bilahare ge
rekli statü değişikliğinin yapılarak ÇEAŞ'ın kendi faaliyet alanına dönmesi sağlanmıştır. 

Soru 5. ÇEAŞ'ın parasının büyük bir bölümünün Adabank ve İmar Bankasında vadesiz hesap
ta tutulduğu, fakat başka bankalardan yüksek faizle borç para alındığı doğru mudur? 

Bartın Çimento % 
G. Antep " % 
Uıfa % • 

Ladik % 

Trabzon " % 
T. İmar Bankası " % 

Telsim % 
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Cevap 5. Bu sorunuzun cevabının da Şirketin gerekli takibatını yapan Sermaye Piyasası Ku

rulu Başkanlığınca verilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim. 
Soru 6. ÇEAŞ'ın 1994 yılı kurum kazancını, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin başkan ve

ya üye olduğu diğer vasıtalı ilişkileri söz konusu olan ve Türkiye'de mükellefiyeti olmayan imar 
off-snore'a aktardığı ve bu suretle dönem kazancını azaltarak vergi ziyanına neden olduğu doğru 
mudur? Doğru ise, Berke Barajı aynı gruba ait olan bir yapı firmasına % 5 tenzilatla neden veril
miştir? 

Cevap 6. 3. sorunun cevabında belirtildiği üzere, bu sorunuzun birinci bölümünün cevabı da 
SPK Kurulu Başkanlığı sorumluluğundadır. 

Ceyhan nehri üzerinde Dünya Bankası kredisi ile finanse edilerek ÇEAŞ tarafından tesis edil
mekte olan herbiri 171.5 MW gücünde 3 ünite olmak üzere toplam 514.5 MW gücündeki BERKE 
HES Projesinin tesis edilmesi için 1992 yılında kredi anlaşmaları imzalanarak inşaatına başlanmış
tır. Buna göre projenin inşaat süresi 52 ay, toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 510 milyon ABD 
$'dır. 

Ancak inşaat safhasında yapımcı İtalyan İtal-Strade firması ile ihtilafa düşülmüş ve sözleşme
si 1994 yılı içinde feshedilmiştir. 

Bakanlığımızın 1995 yılı başında ÇEAŞ'a yazdığı yazı ile projenin daha fazla zaman kaybına 
uğramaması için işlerin hızlandırılarak en kısa zamanda tamamlanması istenmiştir. 

ÇEAŞ bu konuda yaptığı çalışmaları Bakanlığımıza bildirmiştir. Buna göre; Projenin kalan 
kısmı üç bölüm halinde ihale edilmiştir. . 

Bakanlığımın bu konuda herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. 

= & 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
29 UNCU BİRLEŞİM 27 . 3 . 1996 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

ı • • . - • . 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

• ' 4 ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

lll( I MI J ' I Q ((X II t 

5 , 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lions Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

_ 1 _ • 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ,'.' ' 

YAPILMASINA PAİR ÖNGÖRÜŞMELER : 

4. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (İ 0/15) 

ö. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerinim değerleınıdirilmesıi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7* — Konya Milletvetcilı Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına.ilişkin önergesi (10/18) 

8. — istanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

13. — îstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
. YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

„•' 16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemimin özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

18. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

19. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

20. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
İ01 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

21. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı idt-
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 

— 3 — 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER ' 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştıolaralc alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. —Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) • \ 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Konya Milletvekilli Mustafa Ünal di ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclüs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması, gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) . 

30. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve T 7 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

•31 — Adana Milletvekili Yakup Budak ye 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted-
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birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

33. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve is
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

34. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

36. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

37. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankayanm, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

21 — İstanbul Milletvekili"Halit Dumânkaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine'ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3). ' 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 

5. — Yozgat Milletvekili Kâzım Aralan'ın; soğan üretimindeki fazlalığın değer
lendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişlerj Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü'.soru, önergesi (6/7) 

7j-— Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye İmam - Ha
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

9. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
nu önergesi (6/11) 

10. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü'soru önergesi (6/12) 

11. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) , . ' 

12. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varaklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

13. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Tren yolu ve İstasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

14. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 
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15. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

16.—Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

17. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

18. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/20) 

19. _ • Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

7 ,. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




