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II.-GELEN KÂĞITLAR 6 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 10,23 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 10 
1.-Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nm, Çanakkale Zaferi

nin 82 nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması 10:11 

2. -Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, Çanakkale Zaferinin 82 
nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması 11:13 

3. - Ankara Milletvekili Agah Oktay Güner'in, Çanakkale Zaferinin 82 
nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması 13:14 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 15,20,23 
1. - İtalya ve Fransa'ya gidecek olan Orman Bakanı M. Halit Dağlı'ya, 

dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Yalım Erez'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/715) 15 

2. - Finlandiya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/716) , 5 
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3. - Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal 
Zeybek'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/717) 

4. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, (6/428) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/148) 15:16 

5. - Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in İsrail ve Filistin'e yaptığı resmî zi
yarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/718) 20-21 

6. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanun Teklifinin (2/124) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/149) 

7. - Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş'ın, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin (2/281) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/150) 24*26 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ J6 

1. -Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, Boğazlar 
ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlike
lerin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

2. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının, Çernobil ka
zasının yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak, alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/176) ' 18:20 

IV.-ÖNERİLER 21 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ * 2/ 
1. - 192 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanlın Teklifinin gündemdeki yerine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 21 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 2] 

1. - Genel Kurulun 19.3.1997 Çarşamba ye 20.3.1997 Perşembe günle- ' 
rindeki çalışma süresine ilişkin RP ve DYP gruplarının müşterek önerisi 21:23 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 26,49 

A) GÖRÜŞMELER 26 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 arkadaşının, İstanbul Kadı

köy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
ve (10/67) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı : 
179) 

2. - Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 arkadaşı ile Zongul
dak Milletvekili Hasan Gemici ve 9 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki so
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runların çözüm yollarının tespiti ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde bu
lunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/13, 53) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı : 180) .51:77 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 4 8 

1. - İstanbul Milletvekili M. Cevdet Sclvi'nin, İstanbul Milletvekili Ali 
Oğuz'un şahsına sataşması nedeniyle konuşması 48:49 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 7 8 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 78 

1. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Elazığ-Kovancılar'da bulunan bir 
fabrikanın Etibank tarafından satın alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in yazılı cevabı (7/1912) 78:79 

2. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Anadolu Liseleri seçme ve yerleştir
me kılavuzuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sâğlam'ın yazılı 
cevabı (7/2056) 79:80 

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Doğalgaz Dağıtım Şe
bekesi Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Ku
tan'in yazılı cevabı (7/2068) 8 0 : 8 2 

4. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, SSK sınavına katılan bir kişiye 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı ceva
bı (7/2078) 8 3 : 8 4 

5.-Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, kamuda çalışan avu
katların ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı ce- ' 
vabı (7/2087) 8 4 : 8 5 

6; - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, "Sürekli aydınlık için bir dakika karan
lık" eylemi hakkındaki beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın 
yazılı cevabı (7/2092) ' 85:86 

7. - Antalya Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, uyuşturucu madde kaçakçılığı
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2095) 86:88 

8. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Jandarma ve Olağanüstü Hal Bölge
sinde meydana gelen faili meçhul cinayetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2101) 

9. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Oral Çelik'in askerliğini 4 ay yapacağı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Burhan Tayan'ın yazılı cevabı 
(7/2107) 90:91 

10. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın, SSK.Gencl Müdürünün bazı 
yargıçlara verdiği iftar yemeğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/2119) 

1 1 . - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur BAG-KUR İl Müdürlü
ğünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ne
cati Çelik'in yazılı cevabı (7/2158) 93:94 
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12. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak 
istediği konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Turhan Tâyan'ın yazılı cevabı (7/2215) 94:95 

13. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, SSK'nın Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine olan borcuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/2231) 95-96 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

. TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak dört oturum yaptı. 

Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin, gazilerimizin ekonomik durumunun düzeltilmesine; 

Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı ve ülkemizin sağlık sorunlarına; 

Hatay Milletvekili Mehmet Sılay, Ahıska Türklerinin son durumuna; 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

13.3.1997 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (10/67) esas numara
lı Meclis Araştırması Komisyonunun 179 sıra sayılı İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana 
gelen olaylar konusundaki raporunun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer 
alması ve görüşmelerinin Genel Kurulun 18.3.1997 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; '„ 

13.3.1997 tarihli "Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (10/13, 53) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonunun 180 sıra sayılı taşkömürü üretimindeki sorunlar konusun
daki raporunun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alması, 
görüşmelerinin Genel Kurulun 18.3.1997 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerinin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 
1 inci sırasında bulunan 23 S. Sayılı kanun tasarısının görüşülmesi, komisyon yetkilileri Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. •-—. ̂  
Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu Tasarısının 

(1/569) (S. Sayısı: 209) görüşmelerine devam edilerek 4 üncü ve 5 inci maddeleri kabul edildi, 6 
ncı maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Mayıs olayları ve taşkömürü konularındaki Meclis araştırması komisyonları raporlarıyla di
ğer denetim konularını görüşmek için 18 Mart 1997 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 19.06'da son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Mustafa Baş Zeki Er gezen 

İstanbul Bitlis 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

14.3 .1997 CUMA 
Teklifler 

1. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletve
kilinin; Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/730) (İçişleri ve Ana
yasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1997) 

2. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Kurtlapa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/731) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1997) 

3. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde De
ğişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/732) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi •: 11.3.1997) 

Rapor 
1. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1997) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan 
polislere ödenen operasyon tazminatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2290) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1997) 

2. -Tokat Milletvekili Hanefi Çelik'in, İlköğretim Müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1997) 

17 . 3 .1997 PAZARTESİ 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunların Anayasaya uygun hale getirilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1997) 

2. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihti
yacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1997) 

3. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.3.1997) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa - Kapalıçarşı Piriçhanı'nın restorasyo

nuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2190) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.3.1997) 

2. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, otomobillerde LPG dönüşüm projesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1997) 

3. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, MKE Genel Müdürünün görevden alınmasının 
nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2293) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.3.1997) 

- 6 -
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4. - Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Sinop Yalı Köyünde heyelandan zarar gören 

vatandaşlar için yaptırılacak afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1997) 

5. - Sinop Milletvekili'Metin Bostancıoğlu'nun, Sinop'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin ba
lıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.3.1997) 

6. - Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Sinop'a - Ayancık - Avdullu ve Babaköy'de 
heyelandan zarar gören vatandaşların afet konutu ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1997) 

7. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Keçiören Belediye Başkanının yasadışı uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2297) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1997) 

8. - Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, Antalya Cam Pramit Kongre Merkezi projesine iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1997) 

9. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kalkınma Bankasınca Doğu Halk Holding Mermer 
Fabrikası için açılan kredilere uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi 
(7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1997) 

10. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa İlinin kültürel ve tarihî zenginliğinin 
korunmasına ve tanıtılmasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/2300) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.3.1997) 

11. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu ve 
İsa'nın doğuşunu kutlamak için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Turizm Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1997) 

12. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, İznik Gölü ve çevresini kirleten faktörlere 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.3.1997) ' 

13. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa'ya bağlı bazı ilçelerin Devlet hastane
si projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1997) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, Tarım Kredi Kooperatiflerince belirlenen girdi 

fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2050) 
2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne ilişkin Dışişleri Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2051) 
3- - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Almanya'daki Türk vatandaşlarının dini nikâh kıy

maya zorlandıkları iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/2055) 

4. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Ankara toptancı halinin Belediye hizmet alanına dö
nüştürüleceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2057) 

. 5. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Sincan Belediyesince düzenlenen Kudüs gecesine 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2058) 

6. - İsFanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Sincan Belediye Başkanının düzenlediği Kudüs 
gecesinde İran Büyükelçisinin yaptığı konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/2059) 

-1 -
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7. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'iin, bir uyuşturucu kaçakçısının Başbakanlık Özel Kalemi 

ile telefon konuşması yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2060) 

8. - İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, İran Büyükelçisinin, Sincan Belediyesince düzenlenen 
toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/2065) 

9. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Uludağ Üniversitesinin 1997'de bitecek 
olan projelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066) 

10. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa - Gürsu Ağaköy, Bursa - Gemlik Sa
lamura Zeytin .tesisi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2067) 

11.— Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, bazı projelerin gerçekleşme oranına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) 

18.3 .1997 SALI 

Raporlar 
1. - 17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2.9.1971 Tarihli, 1479 Sayılı 

Esnaf vex Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
17. İ'0.1983 Tarihli, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununa Göre Tahakkuk Eden Prim ve Diğer Alacakların Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı : 
250) (Dağıtma tarihi: 18.3.1997) (GÜNDEME) 

2. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 49 Arkadaşının, Refah Partisinin Süleyman Mercü-
mek ile Bağlantılarının ve Maddî İlişkilerinin Araştırılarak İddia Edilen Hukuk Dışı Malî Kaynak
larının Tespiti Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/63) Esas Numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu Raporu (S. Sayısı : 195) .(Dağıtma tarihi: 18.3.1997) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete 

açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan" sözlü soru önergesi (6/473) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1997) 

2. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan - Merkez - Sütpınar Köyünün sulama ka
nalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1997) 

3. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/475) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1997) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, Türk Telekom tarafından yapılan bir ihaleyi kaza

nan firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2304) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.3.1997) ' 

2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, "Yeşilvadi Baraj Projesi"ne ilişkin Enerji 
ye Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2305) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1997) 

- 8 -



T.B.M.M. B : 6 9 18 .3 .1997 0 : 1 
3. - Kars Milletvekili Y. Selahattin Beyribey'in, Sağlık müdürleri, başhekimler ve il başkan

ları ile gizli bir toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2306) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1997) 

4. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Karayolları Trafik Kanununun uygulanmasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru Önergesi (7/2307) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1997) 

5. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, MGK kararlarının uygulanmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/2308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1997) 

6. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Çelik Palas Oteli'nin özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.1997) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. —Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, Boğazlar ve Marmara Deni

zinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1997) 

2. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının,, Çernobil kazasının yurdumuzda 
meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/176)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.1997) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

18 Mart 1997 Salı " 
BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) 

- • : 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Çanakkale Destanının yıldönümü; bu nedenle, gündemdışı ko
nuşmaları, bu konu üzerinde söz talebinde bulunan arkadaşlarımıza verdik; ancak, Sayın Ömer Öz-
yılmaz'ın talebini, başvurusu dördüncü sırada olduğu için karşılayamadım; kendisinden özür dili
yorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 
1. - Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı 'nın, Çanakkale Zaferinin 82 nci yıldönümü 

münasebetiyle gündemdışı konuşması 
r 

BAŞKAN - Gündemdışı ilk söz, Çanakkale Savaşlarının yıldönümü konusunda Tekirdağ Mil
letvekili Sayın Bayram Fırat Dayanıklı'nın. . 

Buyurun Sayın Bayram Fırat Dayanıklı. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dayanıklı, söz süreniz 5 dakikadır. 
BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çanakka

le Zaferinin 82 nci yıldönümü nedeniyle gündemdışı konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyo
rum; hepinizi, saygıyla selamlarım. 

Çanakkale Savaşları, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli biryere sahiptir; çün
kü, çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda 
önemli bir aşamadır. Bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin temelleri Çanakkale Zaferiyle atıl
mıştır. 

19 uncu Yüzyılın sonlarında ve.20 nci Yüzyılın başlarında politik,gelişmelerini tamamlayan 
Avrupa devletleri arasında tırmanan rekabet, yayılmacı arayışlara dönüşmüştü. Avrupalı devletler 
büyük bir hammadde krizine girdiklerinden, yeni pazarlara ve hammadde kaynaklarına sahip ol
mak için emperyalist politikalar izlemeye başlamışlardı. Bu politikalar sonucunda Birinci Dünya 
Savaşı patladı ve insanlık, tarihin görmediği, yaşamadığı açılarla tanıştı. . 

Giderek zayıflamakta olan Osmanlı imparatorluğunun elinde bulunan Ortadoğu Bölgesinin 
zengin petrol kaynakları Avrupa devletlerinin dikkatini, çekmekteydi. Osmanlı Devletinin Birinci 
Dünya Savaşına girmesiyle birlikte, ittifak kuvvetleri, Osmanlı Devletine karşı şiddetli bir saldırı
ya geçti. 

Birinci Dünya Savaşında açılan cepheler içinde, kuşkusuz, Çanakkale, en önemli yeri teşkil et
mektedir. Başlangıçta, Çanakkale'nin kısa zamanda ele geçirileceğini düşünen ittifak kuvvetleri, 
zaman ilerledikçe, hiç ummadık bir savunmayla karşılaştılar. Kahraman Türk askerinin bütün yok
sulluk ve yoksunluklara rağmen cansiparane şekilde savaşması ve Mustafa Kemal'in dehası, ittifak 
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devletlerinin hiç ummadıkları bir bozguna uğramasına sebep oldu; ruh, maddeyi; toprak tabyalar, 
çelik kaleleri yendi; Çanakkale geçilemedi. 

Sayın milletvekilleri, 18 Mart 1915'te düşmanın püskürtülmesiyle sonlanan Çanakkale Savaş
larının sonuçlan, hem kendi tarihimiz hem de dünya tarihi açısından önemli Sonuçlar doğurmuştur. 
Boğazlardan yardım alamayan Çarlık Rusya, iç çelişkilerine yenik düşmüş ve tarihe karışmıştır. 
Böylelikle, Bolşevik devrimi başarılı olmuş, tarihin akışı değişmiştir. 

Çanakkale Zaferinin diğer önemli bir sonucu ise, diğer sömürge durumundaki ülkelere örnek 
olması ve onların da bağımsızlık mücadelesine girişmelerine yol açmasıdır. Emperyalizme karşı 
girişilen bağımsızlık ve özgürlük savaşımlarında, Çanakkale Zaferi, örnek oluşturan, cesaret verici 
bir emsal olarak kabul edilmiştir. 

Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşının başlangıcına neden olmasından dolayıdır ki, Türk ta
rihinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüm yoksulluk ve yoksunluklara karşı "Çanakkale geçilmez" 
sözünün gerçeğe dönüşmesi, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşına kalkışmasında önemli bir işlev 
görmüştür. Çanakkale'de bozguna uğrayan ittifak devletleri, Kurtuluş Savaşına direkt olarak mü
dahale edememişlerdir. Çanakkale Zaferi, Lozan'da pazarlık gücümüzü artırmıştır. Ayrıca, Gazi 
Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferinden aldığı güçle, millî mücadelenin başına geçerek, ulusu etra
fından toplamıştır. 

Sayın milletvekilleri, tarihsel gidişe böylesine ağırlığını koyan Çanakkale Savaşlarının başlan
gıcında, ittifak devletlerinin niyeti, Anadolu topraklarını ele geçirmekti, Anadolu topraklarını sö
mürgeleştirmekti. Bugün, içinde yaşadığımız dönemde, Türkiye'de, yine bazı güçler, birtakım ha
yaller peşinde olsalar dahi, hiçbir güç, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet var olmasını engelleyeme
yecektir. (DSP sıralarından alkışlar) Çünkü, Türkiye Cumhuriyetinin üniter devlet olma şeklindeki 
tarihî tercihi ve ulusal anlaşmamız; Türkiye'nin her köşesinden, her yaşta, her cinste, her kökenden 
insanımızla kazanılan İstiklal Savaşımız sırasında olmuştur. 

Etnik köken ve mezhep ayrılıklarını ön plana çıkaranlar, din duygularını sömürenler, ülke içe
risinde karmaşayı hedefleyenler, bu hedeflerine ulaşamayacaklardır; çünkü, Büyük Türk Ulusu, en 
zor şartlarda dahi, kendine yönelik içten ve dıştan gelen saldırılara göğüs germiş, Atatürk'ün etra
fında birleşmiştir. İşte, bu yüzden, Atatürk ilke ve devrimleri, ulusumuzun güvencesi ve garantisi
dir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dayanıklı, lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayınız. 

BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Devamla) - Sayın milletvekilleri, kim ki, Atatürk ilke ve 
devrimlerini yok etmeye, laik düzeni yıkmaya çalışırsa, karşısında Yüce Türk Milletini bulacaktır. 
Atatürk ilke ve devrimleri üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyetini hedef alanlar, kim olurlarsa 
olsunla/, bu hedeflerine ulaşamayacaklar ve sonlan hazin olacaktır. 

Çanakkale Zaferinin kazanılmasında canlarını hiçe sayarak vatan uğruna şehit olanları, bugün, 
rahmetle anıyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Fırat Dayanıklı. 

2. - Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'mn, Çanakkale Zaferinin 82 nci yıldönümü müna
sebetiyle gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, aynı konuda, Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Laf-
çı'nın. • . 
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Buyurun Sayın Lafçı. (RP sıralarından alkışlar) . 

Sayın Lafçı, süreniz 5 dakikadır. ' • ' ' • ' . ' . • 
CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şanlı tarihimizde 

büyük bir yeri olan Çanakkale Zaferinin 82 nci yıldönümü münasebetiyle söz almış bulunmakta
yım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şanlı tarihimiz, zaferlerle süslü bir maziye sahiptir. Ec
dadımız, milletimizin sesini dünyaya duyurmuş, ta Kafkaslardan Tuna'ya. kadar, her geçtiği yerde 
muazzam gücünü konuşturmuş ve bunu devam ettirmiştir. 

Mehmet Akif'in "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda/ Şüheda fışkıracak toprağı sık
san, şüheda" mısralarıyla dile getirdiği, her köşesi ve bucağı şehit kanlarıyla yoğrulu bu cennet va
tan, düşman ayaklarıyla kirletilmiş olduğu, tehlikeli devirleri yaşadığı zamanlarda, ölürsem şehit, 
kalırsam gazi inancı ve ruh aksiyonu içerisinde bulunan ecdadımız; din, vatan ve hürriyet uğruna 
yapmış olduğu mücadelede yılmadan, usanmadan; her şeye ve her tehlikeye göğüs gererek savaş
mış ve vatan uğrunda, hürriyet ve istiklal bayrağını dalgalandırarak şehit düşmüş ve ölmezliğe er
miştir. 

Değerli milletvekilleri, bu millet öyle büyük kahramanlar yetiştirmiştir ki... Mesela, bunlardan 
birisi; Anadolu'yu bize vatan yapan Alparslan, 26 Ağustos 1071 tarihinde, ordusuyla birlikte cuma 
namazını kılıp, tarihe geçen şu veciz konuşmasını yapmıştır: "Askerler, sizin gibi kahraman bir as
kerin hükümdarı bulunduğumdan dolayı büyük bir sevinç duymaktayım. İlk hükümdarlığım zama
nında, memleketin her tarafını kaplayan ihtilal bulutlarını, yıldırımlar saçan oklarınız sayesinde or
tadan kaldırarak vatanı kurtardınız. Bugün de, bütün İslam âlemi, düşmana karşı kendilerini koru
manızı ve kurtarmanızı bekliyor. O halde, hem vatanımızı korumak hem de Ulu Allah'ın büyük 
adını yüceltmek gibi iki kutsal vazifeyi birden yapmış olacaksınız." Tâ bidayetten beri, bizim as
kerimiz, bu ruhu ve bu gayeyi her şeyin üzerinde tutarak destanlar yazmış ve ebediyete kadar da 
yazmaya devam edecektir. Bü destanı yazan yüce bir millet; cesur, kahraman ve fedakâr bir ordu, 
dinine, devletine ve vatanına bağlı insanlar, hürriyet ve istiklale aşık bir toplum; işte, bu, Müslü
man Türk Milletidir. Tarihte kazandığımız birçok zaferde olduğu gibi, Çanakkale Zaferini de mil
letimizin şanlı tarihine yazdıran kahraman Mehmetçiğimizdir. 

Değerli milletvekilleri "Mehmetçik" deyince, Mehmetçiğin o mümtaz vasıflarından birkaç 
cümle de olsa bahsetmeden geçemeyeceğim. Mehmetçik, Müslüman Türk evladının askerde aldı
ğı mütevazı unvanıdır; Mehmetçik, mücessem Türk Bayrağıdır; Mehmetçik, asırlarca İslamın şan 
ve şerefini omuzlarında taşımış ve taşıyacak olan şehadet zümresidir; Mehmetçik, Çanakkale'de 
milletimizin namus şanını kanı ile ilâ eden mansur Allah ordusudur; Mehmetçik, gittiği her yere 
sükûn, nizam ve intizamı da beraber götürendir; Mehmetçik, inayeti Hak'la İstiklal Savaşında düş
manı harîmi ismetinde boğan Anadolu'nun aziz yavrusudur; Mehmetçik, kanlı gömleğiyle, yarın 
huzuru ilahide mazharı iltifat olacak zümrei mağfuredir; Mehmetçik, İslamın nurunu iman savleti 
ile geçmişe ve geleceğe nakşeden Allah ordusudur. 

Değerli milletvekilleri, şu anda zaferinin yıldönümünü idrak etmekte olduğumuz Çanakkale 
Savaşı esnasında, milletimiz, acılı günler yaşıyordu, gencecik evlatları vatan toprağına sapır sapır 
dökülüyordu; toprak, onların aziz kanlarıyla sulanıyordu. Bu kanlı muharebeleri bizzat yönetmiş 
olan Gazi Mustafa Kemal, Ruşen Eşref Ünaydın'a duygularını şöyle anlatıyordu: "Biz, ferdî kah
ramanlık sahneleri ile meşgul olmuyoruz; yalnız, size, bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeye
ceğim..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Lafçı, lütfen; 1 dakika içerisinde konuşmanızı toparlayınız. 

CEMALETTÎN LAFÇI (Devamla) - "...karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre; yani, 
ölüm muhakkak. Birinci siperlerin hiçbiri, kurtulmamacasma kamilen düşüyor, içindekiler onların 
üzerine gidiyor; fakat, ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkül biliyor musunuz; öleni görüyor, 
3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur göstermiyor, sarsılmak yok; okuma bilenler, 
ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar; bilmeyenler, kelimei şahadet getirerek 
yürüyorlar, işte bu, askerimizdeki ruh kuvvetini gösteren, şayanı hayret, tebrik edilecek bir misal
dir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Zaferlerini kazandıran, bu yüksek ruhtur." 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlara rağmen, tarihini bırakıp efsaneler arayanlara; kalplerin
de, kahramanlık ve iman duygusunun yerine, korkaklık ve fitne taşıyanlara; yıkıcı kültür emperya
lizminin şehvet ve miskinliğe götüren zehirleyici rüzgârına kapılarak, kendinden uzaklaşıp içimize 
karışmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Lafçı, biliyorsunuz benim tutumumu... 
Lütfen; Genel Kurulu selamlayalım. 
CEMALETTÎN LAFÇI (Devamla) - Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, Yüce Heyetinizi 

saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Lafçı. v, 

3. - Ankara Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Çanakkale Zaferinin 82 nci yıldönümü müna
sebetiyle gündemdışı konuşması .___-

BAŞKAN - Çanakkale şehitlerini anma gününün 82 nci yıldönümü hakkıriaa gündemdışı 
üçüncü konuşma, Ankara Milletvekili Sayın Agâh Oktay Güner'in. 

Buyurun Sayın Güner. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Güner, süreniz 5 dakikadır. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bu eşsiz, bu 

muhteşem zaferi, benden önce kutlayan arkadaşlarımla aynı gönül ve şuur birliği içerisinde idrak 
ediyor, bu vesileyle, bu zaferi bize hediye edenlerin hepsini rahmetle yâd ederek sözlerime başlı
yorum. 

Türk Milletinin, büyüklüğü, yüce kubbeye yükselen, âdeta sınırsız bir ihtişam görüntüsünde-
dir. Bu muhteşem görüntünün, hiç şüphesiz ki, zirvelerinden birisi, Çanakkale Muharebeleri ve Ça
nakkale Zaferidir. 

Değerli arkadaşlarım, 253 bin vatan evladının toprağa verilmesiyle bedeli ödenen ve bize, bir 
imparatorluğu kaybettirirken, eşsiz bir zaferin gururunu tattıran bu muhteşem muharebeleri, bugün, 
çok ciddî bir şuurla görmek zorundayız. 

İngiltere'nin sanayileşmesi ve dünya pamuk pazarlarını eline geçirmesi, sanayileşme yoluna 
İngiltere'den sonra giren Almanya'yı, hızla, dünya pamuk pazarlarına itti. Alman Genelkurmayı
nın hazırladığı ve Alman devlet adamlarının dikkatle takip ettiği 5-B planı, bugün, Muhterem He
yetinizin değerli üyelerinin çok ciddî bir biçimde gündemlerine getirilmesi icap eden tarihî belge 
ve ufuklardan birisidir. 

Almanlar, Berlin, Beİgrad, Bosfor ve Bombay'rhedef almışlardı. Bu emellerine ulaşabilmek 
için, bir cihan harbini de göze aldılar. İngiltere, Fransa ve Rusya ittifak kurmuş, bunun karşısında, 
Almanya ve Avusturya müşterek hareket kararı almıştı. Devletin temel siyaseti -özellikle Sultan 
Abdülhamit döneminde- bir cihan harbinde kesinlikle tarafsız kalmak, harbe girmemek ve devletin 
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yaralarını sarmaktı. Ne yazık ki, İttihat ve Terakki yönetimi, kof ihtiraslar uğruna, Enver Beyin ıs
rarı, ona uyan Talat Beyin ye Cemal Beyin gayretiyle, bu triumvira, memleketin padişahına, hü
kümdarına, sadrazamına, mevcut parlamentosuna haber vermeden harp kararı aldılar. Harbin teme
li, Almanya'nın bir yıldırım savaşla Fransa'yı çökertmesi, sonra, dönüp Rusya'ya vurmasıydı; ama, 
ne yazık ki, Almanlar, Marne Meydan Muharebesinde 300 bin ölü verip, oraya çakılıp kalınca, har
bin kaderi kendiliğinden değişti. 

Kendisini ziyaret eden Enver Beye, Sultan Abdülhamit, sürgünde bulunduğu zamanda "çıka
cak bir dünya savaşını, dünya denizlerine hâkim olan kazanacaktır, planınızı buna göre yapınız" 
demişti. Onlar, aksine, kara devletleriyle birlikte savaşa girdiler ve savaş, bizim için, yetkisiz, eh
liyetsiz, sorumsuz bir siyasî iktidarın elinde, otuz senede yetiştirilmiş, çok ciddî eğitim reformla
rıyla Batı dillerinden birisini, doğu dillerinden Arapça ve Farsça'yı mükemmel öğrenmiş aydın 
kadroların Çanakkale'ye, Galiçya'ya, Sarıkamış'a, Sina Çöllerine gömülmesi gibi acı bir netice 
verdi. 

Değerli arkadaşlarım, Çanakkale Savaşında, biraz önce ifade edildiği gibi, bütün zaferlerimi
zin ve milletimizin büyüklük kubbesinin eşsiz sütunu Mehmetçiğin şahsiyeti, tarihe unutulmaz bir 
biçimde tescil edilmiştir. Dünya askerî tarihinde, dünyadaki savaşların hiçbirisinde, bir kumanda
nın "cephanemiz bitti" diyen askerlerine "cephaneniz bittiyse süngünüz var" dediği ve sonra, arka
sından "ben, size, taarruz etmenizi değil, ölmenizi emrediyorum" dediği görülmemiştir. İşte, bu 
Yüce Meclisin üzerinde durması gereken hakikat budur. Bu, nasıl bir insandır; bu, ne muhteşem bir 
şahsiyet sağlamlığıdır ki, kendisine "taarruz etmenizi değil, ölmenizi emrediyorum" diyen kuman
danına sonuna kadar bağlı kalmıştır... 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner, 1 dakika içinde lütfen; toparlayınız.. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Zannediyorum, bugün, Türkiye'yi yöneten bütün kad

roların, Türkiye'nin yönetilmesine talip olan kadroların, bu eğitimdeki büyük sırrı ve o insanların 
kültür yapılarını, iman yapılarını, ebedî hayat anlayışlarını, bağlı oldukları manevî değerleri, çok 
ciddî bir biçimde düşünmesi lazımdır. Aziz arkadaşlarım, bunu hep birlikte düşünmeye mecburuz. 
Bugün, bu ülkenin hapishaneleri, artık, insan alamıyor; bugün, bu ülkenin kahveleri., okul sayısının 
5 katına çıkmış; bugün, bu ülkenin diplomalılarından 100 kişiden 32'si işsiz; bugün, bu ülkenin ça
lışabilecek nüfusunun yüzde 20'si sahipsiz!.. O zaman, çok ciddî bir biçimde, bu toprağı vatan ya
panların, haysiyetiyle bu yolda can verenlerin huzurunda, içimiz yanarak, yüzümüz kızararak "biz 
nerede hata yapıyoruz" diye sormamız gerektiğine inanıyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) - Çanakkale Zaferi, Türk Milletine, Mustafa Kemal'i ve 

arkadaşlarını hediye etti. Bu zaferin temelinde, Vehib Paşanın, Esad Paşanın ve bütün müstesna ku
mandanların büyük hakkı var. Hepsini, rahmetle, minnetle yâd ediyor; aziz millletimize, Allah'tan, 
Çanakkale şuuru niyaz ediyorum. 

Hepinizi, hürmetle selamlarım. (ANAP, DYPyc DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güner. 
Göründüğü kadarıyla, gündemdışı konuşmalar vesilesiyle Hükümetin ilave bir söz talebi yok. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Cumhurbaşkanlığının üç adet tezkeresi vardır; okutuyorum: , 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

L- İtalya ve Fransa'ya gidecek olan Orman Bakanı M. Halit Dağlı'ya, dönüşüne kadar, Sa
nayi ve Ticaret Yalım Erez 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/715) 

11 Mart 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mart 1997 tarihinden itibaren İtalya ve Fransa'ya gidecek 
olan Orman Bakanı M. Halit Dağlı'nın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Yalım Erez'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. ' • - . 
2. - Finlandiya'ya gidecekolan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e, dö

nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/716) 

13 Mart 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mart 1997 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiİler'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'e, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/717) 

14 Mart 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Mart 1997 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine^ uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

4. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, (6/428) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/148) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 148 inci sırasında yer alan (6/428) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kâzım Üstüner 

Burdur 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

İki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, birinci önerge 500 kelimeden fazla olduğu için özetini okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTİRMA

Sİ ÖNERGELERİ 

I. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, Boğazlar ve Marmara Deni
zinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak, alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Boğazlar ve Marmara Denizinde seyir yapan gemilerin, yerleşim merkezleri için oluşturduğu 

büyük tehlikeler, acı tecrübelerle her zaman belleğimizdedir.T3 Şubat 1997 tarihinde Tuzla tersa
neler bölgesinde meydana gelen TPAO tanker yangını, Boğazlar ile Marmara Denizinin karşı kar
şıya bulunduğu büyük tehlikeleri bir kere daha gündeme getirmiştir. 

Bir daha, bu ve buna benzer faciaların yaşanmaması için, Boğazlar ile Marmara Denizinin kar
şı karşıya bulunduğu sorunların tespiti ile olası tedbirlerin alınmasına ve politikaların belirlenme
sine ışık tutacak bir Meclis araştırması yapılmasını, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri gereğince, arz ve teklif ederiz. 

1. Temel Karamollaoğlu (Sivas) 

2. Mehmet Gözlükaya (Denizli) 
3. Ali Oğuz (İstanbul) 
4. Ekrem Erdem (istanbul) 

5. Mehmet Ali Şahin (İstanbul) 

6. Azmi Ateş (İstanbul) 

7. Hayri Kozakçıoğlu (İstanbul) : 

8. Bahri Zengin (İstanbul) 
9. Mukadder Başeğmez (İstanbul) 

10. Hasan Ekinci (Artvin) 

II. Muzaffer Arıkan (Mardin) 
12. Mehmet Gölhan (Ankara) 
13. İsmail Karakuyu (Kütahya) 

14. Mehmet Fuat Fırat (İstanbul) 
15. Ertuğrul Eryılmaz (Sakarya) 

(/) (10/175) esas numaralı Meclis araştırması önergesi tutanağa eklidir. 
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16. Fethi Acar 

17. Osman Yumakoğulları 

18. Şevki Yılmaz 
19. Muhammet Polat 

20. Naci Terzi 

21. Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
22. Yasin Hatiboğlu . 
23. Zülfikar Gazi 

24. Mehmet Emin Aydınbaş 

25. Saffet Benli 

26. Feti Görür 
27. Bekir Sobacı 
28. Yaşar Canbay 

29- Abdullah Arslan 

Gerekçe: 

(Kastamoı 

(İstanbul) 

(Rize) 
(Aydın) 

(Erzincan^ 

(Bursa) 

(Çorum) 

(Çorum) 
(İçel) 

(İçel) 
(Bolu) 

(Tokat) 
(Malatya) 

(Tokat) 

Bilindiği gibi, 13 Şubat 1997 tarihinde Tuzla tersaneler bölgesinde meydana gelen TPAO tan
ker yangını, ülkemizin denizlerinde, özellikle Türk Boğazlarında karşı karşıya bulunduğu tehlike 
ve uluslararası konvansiyonlar karşısındaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirmiştir. 

Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin, yerleşim merkezleri için 
oluşturduğu büyük tehlikeler bulunmaktadır. Yakın geçmişte İstanbul'un tümünü tehdit eden ve ül
ke gündemini uzun sürelerle işgal eden büyük gemi kazalarının unutulması mümkün değildir. Ay
rıca, çarpışmalar ve çarpmalar nedeniyle ortaya çıkan can ve mal kayıplarına yol açan kazalar da 
sıkça görülmektedir. Bunlara ilaveten, İzmit (Gölcük) Rafinerisi ve deniz üssü bölgesi ile Bandır-
ma-Gemlik, Tekirdağ (Haramidere) petrol dolum tesisleri bölgesi gibi, kıyı sahil şeridi, ve sanayi 
tesislerinin bulunduğu yerlerde vuku-bulacak gemi kazalarının büyük felaketlere yol açması kaçı
nılmaz görünmektedir. 

Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemilerden, aşağıda belirtilenler en büyük risk gru
bunu oluşturmaktadır: Kimyasal ve biyolojik madde taşıyan gemiler; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
madde taşıyan gemiler; akaryakıt ve LPG taşıyan gemiler; radyoaktif ve sanayi artığı taşıyan ge
miler; askerî ve askerî maksatlı gemiler. 

Bu gemilerde çıkması muhtemel bir yangın veya çarpışmanın denizlerimizde, özellikle söz ko
nusu Türk Boğazlan ile Marmara Denizinde büyük can ve mal kayıpları ile büyük boyutlarda çev
re kirliliğine sebep olacağı bir gerçektir. 

Montreux Anlaşması gereği, Türkiye'nin 1994 yılında yürürlüğe koyduğu Boğazlar ve Mar
mara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük ve uygulamaları, ülkemize seyir güvenliğini 
sağlamak üzere bu güzergâhtan geçişleri düzenleme yetkisiyle birlikte, büyük yükümlülükler getir
mektedir. 

Boğazlarla ilgili teknik düzenlemeleri yapacak, finanse edecek kurum Türkiye Denizcilik İş
letmeleri (TDİ)'dir. Boğazlardaki kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, seyir güvenliğiyle ilgili kıyı 
tesisleri, gemi kurtarma ile yangın söndürme görpvleri bu kuruluşça yürütülmektedir; ancak, bu 
Kurum, özelleştirme kapsamındadır. Bu Kurum, diğer faaliyetleri yanında, Montreux Sözleşmesin
den doğan fener, tahlisiye, hususlarınca büyük paralar tahsil etmekte; ancak, özelleştirme mevzuatı 
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ve mevcut yapılanma gereği olarak, bu gelirleri, Türk Boğazlarındaki seyir düzeninin iyileştirilme
si için kullanamamaktadır. ı 

Boğazlarda seyir güvenliğiyle ilgili teknik yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle, 
ülkemiz; başta, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere, pek çok 
uluslararası platformda sert tenkitlere uğramakta ve Montreux Anlaşmasının Türkiye'ye Boğazlar
la ilgili olarak tanıdığı haklar yeniden tartışmaya açılmaya çalışılmaktadır. 

Bunlara ilaveten, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) petrolünü, dünya pazarlarına, daha 
ekonomik olduğu gerekçesiyle, boru hatları yerine tankerlerle ve Türk boğazlarını kullanarak sevk 
etmek istemektedir. Bu talep, ülkemiz için can ve mal güvenliği açısından kabul edilemez nitelik
tedir. 

Türk boğazları ile Marmara Denizinden geçişler konusunda uluslararası anlaşmaların kendine 
tanıdığı hak ve vecibelerin idamesinde ülkemizin büyük sıkıntıları olduğu, sektörde görülen yetki 
kargaşası ve koordinasyon eksikliklerinin uluslararası platformlarda da Türkiye'yi sıkıntıya soktu
ğu görülmektedir. 

Ortaya çıkan tablo, denizciliğin bir ülke politikası olarak ele alınmasının gerekliliğini açıkça 
göstermektedir. Üyesi olduğumuz veya olmadığımız uluslararası organizasyonlarda izlenecek po
litikalar dahil olmak üzere, denizciliğin büyük ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesini de 
mümkün kılacak, çok boyutlu, bir millî denizcilik politikasının oluşturulması ve denizcilikle ilgili 
yetkilerin bir idarede toplanarak yetki kargaşasının acilen önlenmesinin, ülkemiz için kaçınılmaz 
bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

t 
Yukarıda belirtilen hususların Yüce Mecliste yapılacak bir araştırmaya konu edilmesi için, 

araştırma komisyonu kurulmasını, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
2. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının, Çernobil kazasının yurdumuzda 

meydana getirdiği etkilerin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'daki Çernobil kazasının meydana gelmesinden sonra yurdu
muzdaki etkileri ve alınması gereken sağlık ve eğitim sorunlarının belirlenmesi amacıyla bir Mec
lis araştırması açılması gereksiniminin zorunlu olduğu yaptığımız araştırmalarla anlaşıldığından, 
bu önergeyi vermiş bulunmaktayız. 

Biliyoruz ki, dünyamız bir bilgi çağı yaşamaktadır. Bizim de yurdumuzda atom santrallarının 
devreye girdiği bugünlerde, herhangi bir kaza neticesinde, vatandaşlarımızın, özellikle sağlık açı
sından ne gibi tedbirler alacaklarını bilmeleri, en tabiî haklarıdır. Kazaların olmasını, kesinlikle, 
kimse istemez; ama, bizler bu konuda neler biliyoruz? Öyle inanıyoruz ki, özellikle sağlık yönün
den bu konuda halkımızın hiçbir bilgisi olmadığı bir gerçektir. 

Çernobil kazasından sonra yurdumuzda birçok çalışmalar yapılmıştır; fakat, bunlar, patlama
nın hemen akabinde olduğu için, insanlar üzerindeki hastalık oranı belirlenememiştir. Uzmanların 
verdiği bilgilere göre, atomda etkilenme, olay'tarihinden on yıl sonra başlamakta, yaklaşık olarak 
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kırk elli yıl veya daha fazla sürelerde kendini göstermektedir. Halbuki, bizde görüyoruz ki, bazı ku
rumların çalışmalan bu ilk yıllarda yapıldığından ve halkımıza da panik olmaması açısından ger
çek veriler saklanmıştır veya çok iyi bir çalışma yapılamamıştır. Kaldı ki, kemiğe yerleşen ve yarı 
ömrü kırk yıl olan sezyum 137 kan yapıcı organ olan çocuk kemik iliğini kırk yıl sonra radyasyo
na uğratır. Yine biliyoruz ki, İsveç, ilerlemiş teknolojisine rağmen patlamadan 4 gün sonra bu ola
yı dünyaya ilan etti ve bizler de, yurdumuzda, ancak ondan sonra çeşitli tedbirler almaya başladık. 
Demek ki, bu işle ilgili kuruluşlarımızın, pek gerekli alet, edevat veya teknolojik bilgilerinin yeter
li olmadığıdır. Bu da, bu önergemizi vermekte ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. 

Ayrıca, o zamanın Atom Enerji Kurulu Başkanı "bu verileri kamuoyuna yansıtırsak, her uz
man kendisine göre yorum yapacak, kimi doğru, kimi yanlış; radyoaktivitenin ne olduğunu bilme
yen halkımız bunları ne yapsın; onların öğrenmek istediği, tehlike var mı yok mu? Ben de, uzman-' 
lara Ve elimizdeki verilere dayanarak hiçbir tehlike olmadığını sürekli söyledim" diyor. Böyle 
önemli bir konuda Türk Halkının bilgilendirilmemesi düşüncesi ne kadar sorumsuzluksa, yine, za
manın Bakanı televizyonlara çıkıp çay içtiğinde tehlike olmadığını halkımıza beyan etmesi de yan
lıştı. Ancak, her ikisinin de çok iyi bildikleri bir gerçek vardı ki, radyasyona yakalanan insanların 
hastalıkları on yıl sonra kendini göstermesiydi. 

Havaya çıkan bu zehirli gazlar doğanın dengesini bozarak insanları, hayvanları, bitkileri ve su
ları etkilemektedir. Onun için, bu olayı önemsizmiş gibi göstermek büyük yanlışlık olur. Işınım, 
hem ışınım hastalığı verdiği gibi hem de tiroit kanseri yapmaktadır. Özellikle anne, hamileliğin dö-
lütün organlarının geliştiği dönemde ışınıma uğramışsa, bebeğin zarara uğraması kaçınılmazdır. 
Radyoaktif buluttan yağmurla yeryüzüne inen radyoaktif maddeler, mevcut bitki örtüsünü, özellik
le çay ve findik bahçelerini etkileyerek, bunları kontamize etmiştir. Hatta, Trakya ve Karadeniz kı
yılarında çevresel doğal gamma radyasyon düzeylerindeki yükselmeler, Atom Kurumunca da be
lirlenmiştir. Karadeniz kıyısındaki, en yüksek, Karasu bölgesinde tespit edilmiştir. Yine, Trakya 
bölgesinde Büyükismailce ile Tekirdağ bölgeleri karşılaştırıldığında, oranın 19,5 kat radyasyon far
kı olduğu görülür. Yine, Büyükismailce ile Karadeniz kıyısı olan Fındıklı'yı karşılıştırırsak, Fın
dıklı'da Büyükismailce'ye göre 4,2 kat daha fazla olduğunu görmekteyiz. Eğer, tüm ortalama de
ğerleri göz önünde tutarsak, kirlilik oranının çok daha fazla olduğunu tespit etmiş oluruz. İşte, bu 
tespitlertek tek elde edilmiş; ama, sağlık yönünden, buralarda etkilenen insanlarımız periyodik ola
rak kontrol altına alınamamışlardır. Bu yörelerde insanlarımızı ve yurdumuzun tüm insanları sağ
lıklı yaşamaları en tabiî hakları olduğu bir gerçektir; çünkü, yaşam, şakaya gelmez. Devletimiz de, 
bu konuda her türlü tedbiri almak ve aldırmak mecburiyetindedir. Bu bölgelerdeki insanlarımız bu
günden itibaren hemen kontrol altına alınmalıdır; çünkü, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak 
hepimizin görevidir. Ayrıca, insanlarımızın eğitilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okul
lar açılması, öğrencilerimizin bu konuyla ilgili bilgilenmeleri gerektiği inancındayız. 

Sonuç olarak, Türk Halkının sağlığını ilgilendiren bu olayı araştırıp, alınması gereken sağlık 
ve eğitim konularının belirlenmesi açısından bir Meclis araştırması açılması gereği bir gerçektir. 
Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğün .104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması hususunu müsaadelerinize arz ve teklif ederiz. 12.03.1997 

1. Fevzi Aytekin (Tekirdağ) 

2. Ayhan Gürel (Samsun) 
3. Abdullah Turan Bilge (Konya) 
4. Müjdat Koç (Ordu) 
5. Mustafa Güven Karahan (Balıkesir) 

- 1 9 -



T.B.M.M. B : 6 9 18 .3 .1997 0 : 1 
6. Bayram Fırat Dayanıklı (Tekirdağ) -
7. Mehmet Cevdet Selvi (İstanbul) . 
8. Fikret Uzunhasan (Muğla) 
9. Tuncay Karaytuğ (Adana) 

10. Mehmet Aydın (İstanbul) y 
ll.EminKaraa (Kütahya) 
12. Yüksel Aksu (Bursa) 

13. Bekir Yurdagül (Kocaeli) 
14. Metin Bostancıoğlu (Sinop) 
15. Mustafa İstemihan Talay (İçel) 
16. Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Bartın) 

17. Mustafa Karslıoğlu (Bolu) 
18. Çetin Bilgir (Kars) [ 
19. Necati Albay (Eskişehir) 

20. Ali Ilıksoy (Gaziantep) 
. 21, Atilla Mutman (İzmir) 

22. Hikmet Sami Türk (Trabzon) 

23-Hilmi Develi (Denizli) 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN—Buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - 19 uncu Dönemde, 1994'te, Çernobil'in geç ve erken, 

sağlık ve eğitime olan tesirleri konusunda bir araştırma komisyonu kurulmuş; rapor hazırlanmış, 
Büyük Millet Meclisinde de okunmuş, tasvip görmüş ve kaldırılmıştı. Şimdiki araştırma önergesi, 
sanki böyle bir şey yapılmamış veya az yapılmış, eksik yapılmış havasında verilmektedir. O araş
tırma dörtbuçuk ay sürmüş, tüm olaylar baştan aşağı tetkik edilmiş, sorumlular hakkında her türlü 
inceleme yapılmış ve dosyasına konulmuştur. Yeniden ele alınmasını anlamak mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Yetersayıda sayın milletvekili böyle bir talepte bulundular; normal, İçtüzüğümüze uygun pro

sedürü, süreci işletiyoruz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Arka arkaya böyle açılırsa olmaz ki... 
BAŞKAN - İlgili imza sahibi arkadaşlarımız, herhalde, sizin yaptığınız uyarıyı da dikkate ala

caklardır; ancak, biz, bu önergeyi Genel Kurulun bilgilerine sunmak ve önergeye gündemdeki ye
rini aldırıp, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmenin de sırasında yapılaca
ğını duyurmak durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkere
si vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: -

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5.— Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in İsrail ve Filistin'e yaptığı resmî ziyarete katılacak mil

letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/718) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle, birlikte 26-28 
Ocak 1997 tarihlerinde İsrail ve Filistin'e yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletve
killerinin de iştirak etmeleri uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ili
şikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

LİSTE: 

Cefi Jozef Kamhi (İstanbul) 
Mukadder Başeğmez (İstanbul) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
IV.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.-192 sıra saydı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli

finin gündemdeki yerine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 59 Tarihi: 183-1997 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 72 nci 

sırasında yer alan 192 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin bu kısmın 7 nci sırasına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hasan Korkmazcan 
~ Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Temel Karamollaoğlu 

RP Grubu 

Başkanvekili 

Hikmet Uluğbay 
DSP Grubu 

Başkanvekili 

Zeki Çakan 

ANAP Grubu 

Başkanvekili 

Nihat Matkap 

CHP Grubu 

Başkanvekili 

Ali Rıza Gönül 

DYP Grubu 

Başkanvekili 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu mad

desine göre verilmiş müşterek bir önerisi vardır; önce okutup işleme alacağım, sonra oylarınıza su
nacağım: 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun 19.3.1997 Çarşamba ve 20.3.1997 Perşembe günlerindeki çalışma süresi

ne ilişkin RP ve DYP gruplarının müşterek önerisi 
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Danışma Kurulunun 18,3.1997 Salı günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını, saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Rıza Gönül Temel Karamollaoğlu 
DYP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Öneri: • • , . - . 

Genel Kurulun 19.3.1997 Çarşamba ve 20.3.1997 Perşembe günlerinde çalışmalarını saat 
23.00'e kadar sürdürmesi Önerilmiştir. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, önerinin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Matkap. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce okunan, Refah 
Partisi Grubu ile Doğru Yol Partisi Grubunun, Meclis İçtüzüğünün 19 uncu maddesine göre ver
miş bulundukları öneriye neden karşı olduğumu izah etmek üzere söz almış bulunmaktayım; söz
lerime başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, iki grup tarafından verilmiş bulunan öneri, Genel Kurulun çarşamba ve 
perşembe günleri saat 15.00'ten 23.00'e kadar çalışmasını öngörüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis çalışma saatlerinin uzamasına karşı olmadığımızı, öncelikle be
lirtmek isterim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Bravo! 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Ancak, Danışma Kurulunda bu öneriye katılmamamızın bir 

gerekçesi var. Eğer, bu öneriye katılmış olsaydık, bir anlamda "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünün 5 inci sırasında yer alan, Yurtdışında Bulunanların 
Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu Tasarısına, dolaylı da olsa, örtülü de olsa destek 
vermiş olurduk. , ı 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının kanunlaşıp uygulamaya geçmesi halinde ne kadar sakın
calarla karşı karşıya kalacağımızı defalarca burada izah ettik, diğer gruplar da izah etti. İşçi kesi
mi, işveren kesimi, halen, her gün, bu tasarıyla ilgili aleyhte görüşlerini açıklıyor. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum; bu tasarının mutlaka geri çe
kilmesi gerekir. Belki de tasarının kanunlaşıp uygulamaya geçmesinden sonra geçecek beş altı yıl 
içerisinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız; ancak, beşinci altıncı yıldan sonra, bu uygula
ma, hem sosyal güvenlik sistemimizi felce uğratacak hem bütçemiz için çok ciddî bir tehdit unsu
ru oluşturacaktır. Bütçedeki gelirlerimizin önemli bölümünü, belki de bu düzenleme nedeniyle bu 
fona aktarmak durumunda kalacağız; ancak, değerli İktidar grupları, eğer bu tasarıyı geri çekerler
se veya bu tasarıyı atlayarak diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine dair bize bir söz ve
rirlerse, bu öneriyi biz de destekleriz. Bizim amacımız, çalışma saatlerinin uzatılmasına karşı çık
mak değildir, tekrar ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki düşüncelerimizi açıklamak ve bu öneriye neden karşı oldu
ğumuzu sizlere tekrar arz etmek üzere bu sözü aldım; hepinize teşekkür ediyor; saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Sayın Karamollaoğlu; buyurun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; 
bu önerinin lehinde, söz aldım. 
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Sayın Matkap'a teşekkür ediyorum öncelikle; çünkü, prensip itibariyle, Meclisin çalışma sa

atlerinin uzatılmasına itirazlarının olmadığını belirterek, "ancak, şu anda gündemde bulunan, yurt 
dışında çalışanların emeklilikleriyle ilgili kanun tasarısına da böylece bir öncelik tanınmış olaca
ğından dolayı, bugün için iştirak edemedik" dediler. Tabiî, buna da saygı duyuyorum; ancak -el
bette, biz, bütün kanunların ittifak içerisinde geçmesini arzu ederiz, gönlümüz bunu arzu eder- her 
yerde bu ittifakı sağlamamız mümkün olmayabilir; bu konuda da sağlayamadık; bundan dolayı, 
esas itibariyle, Meclisin daha verimli çalışmasını sağlayacak bir teklifin reddedilmesini pek uygun 
bulmadığımı arz etmek istiyorum. 

Önümüzdeki hafta için -aslında, arkadaşlarımız buna da sıcak bakmışlardı; bir bilgi vermek 
maksadıyla söylüyorum- aslında, prensip itibariyle, Meclis Genel Kurulunu sah, çarşamba, per
şembe günlerine ilaveten cuma günleri de çalıştırmak istiyoruz. Bütün gruplar, bu konuda hemen 
hemen ittifak ettiler; fakat, bu hafta için cuma günü erken olur; arkadaşlarımızın birtakım program
ları ve randevuları olabilir diye, biz, bunu daha sonra gündeme getirmeyi uygun bulduk. Bundan 
dolayı, arkadaşlarımıza bir bilgi kabilinden bunu da arz etmeyi faydalı gördüm. Çalışmaların başa
rılı olmasını temenni ediyorum. 

Grupların bu önerimize müspet oy vereceklerini ümit ediyor; saygılar sunuyorum efendim. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Uluğbay. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Zabıtlara muntazam geçirilmesi için ifade etmek istiyorum; 

Genel Kurulun cuma günü çalışması; gelecek pazartesi günü Danışma Kurulunda tekrar müzakere 
edilip karara bağlanacak; alınmış bir karar yoktur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi Gruplarının ortak önerisini kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, iki adet doğrudan gündeme 

alınma önergesi vardır; ayrı ayrı okutup, işleme koyacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan 'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Teklifinin (2/124) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımca hazırlanarak 14.3.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair (2/124) esas numaralı Kanun Teklifim, 5.6.1996 tarihinde sevk edildiği 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan doğruya gündeme 
alınmasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. : Ahmet Alkan 
Konya 
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BAŞKAN - Sayın Ahmet Alkan, teklif sahibi olarak; buyurun. 

Sayın Alkan, süreniz 5 dakikadır. 
AHMET ALKAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Konya, tari

hi içinde, hep üniversite şehri, bir ilim irfan şehri olagelmiş. Şu anda da, Selçuk Üniversitesiyle 38 
bin öğrenciye hizmet vermekten gurur duyuyor. Ancak, gerek Konya'nın sahip olduğu potansiyel, 
gerekse, bir üniversitenin, 38 bin öğrenci, 3 bin öğretim üyesi gibi kontrolü, denetimi oldukça zor 
boyutlara gelmiş olması, aşın büyümüş olması, Konya'nın gündemine ikinci bir üniversiteyi getir
miş bulunmaktadır. 

Özellikle de, Konya'nın son yıllarda hızla sanayileşmeye başlaması, 1970 yılında kurulan, da
ha sonra Selçuk Üniversitesi bünyesine mühendislik-mimarlık fakültesi olarak katılan Konya Dev
let Mühendislik-Mimarlık Akademisinin, Üniversite bünyesi içerisinde, 15 bölüme, 4 bini aşkın 
öğrenciye, 200'ün üzerinde öğretim elemanına sahip hale gelmesi, artık, mevcut fakülte bünyesi
nin Mühendislik Fakültesine dar gelmeye başlaması, yine Konya'nın gündemine ikinci bir üniver
siteyi, özellikle de teknik üniversiteyi getirmiş bulunmaktadır. 

Biz, bu konuda, sadece siyasî bir karar olsun diye ya da sadece siyaseten bir kanun teklifi ha
zırlamadık. 1994 yılında, bütün sivil toplum kuruluşlarının iştirakiyle kurduğumuz Konya'ya Tek
nik Üniversite Kazandırma Komitesi bünyesinde, gerek Konyalı hemşerilerimizi, sivil toplum ör
gütlerini, dernekleri, vakıfları, meslek odalarını gerekse siyasî partileri bir araya getirerek, şu anda 
elimde bulunan ciddî bir çalışmayı, bir araştırmayı yaptırdık ve gördük ki, Konya, gerek potansi
yeli itibariyle gerekse teknik üniversitenin nüvesini teşkil etmesini arzu ettiğimiz Mühendislik-Mi
marlık Fakültesi, akademik potansiyeliyle, öğrenci potansiyeliyle bir teknik üniversiteye dönüşebi
lecek hazır altyapıyı oluşturmaktadır. Bu konuda, bütün siyasîlerimizle -başta Sayın Başbakan ve 
Sayın Bakan olmak üzere- ittifak içerisindeyiz. Ümit ediyor ve umuyorum ki, Yüce Heyetinizden, 
teknik üniversite kurulması yolundaki teklifimizin doğrudan gündeme alınması kabul edilir ve aka
binde kuruluş kanunu da çıkarsa, gerek Konya'ya gerekse Konya'nın çevresinde yaşayan insanla
rımıza çok büyük bir hizmet yapılmış olacaktır. 

Bilinmektedir ki, bugün, bir küçük devlet memurunun maaşı, dışarıda okuyan bir öğrencinin 
rutin masraflarını dahi karşılayamaz duruma düşmüştür. Bu bakımdan, gerek Konya içerisinde 
okuyan gerekse Konya'ya yakın çevreden gelen öğrencilerimizin, ucuz, kolay ve huzurlu bir şehir 
olan Konya'da okuma imkânlarını temin etmek de Yüce Meclisimizin görevleri arasındadır diye 
düşünüyorum. Ümit ediyor ve bekliyorum ki, teklifimiz, bütün milletvekillerimizin, bütün siyasî 
partilerimizin katılımıyla Yüce Meclisin gündemine alınacak ve sonra da, Konya, hak ettiği bir tek
nik üniversiteye kavuşacaktır. 

Bu dilekle, hepinizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Başka söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

7. - Nevşehir Milletvekili Abdulkadir Baş'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/281) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (41150) 
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Tarafımca hazırlanarak 6.5.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2/281) esas numaralı Ka
nun Teklifim, 3.6.1996 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşme yapılmadan 
bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan doğruya gündeme 
alınmasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abdulkadir Baş 

Nevşehir 
BAŞKAN - Sayın Baş, teklif sahibi olarak, buyurun efendim. 
ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Nevşehir İlinde "Da

mat İbrahim Paşa Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifimizin, İç
tüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için söz almış bulunu
yorum; Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime, Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. 

Birçoğunuzun gezip gördüğünü ümit ettiğim Nevşehir, tabiî ve tarihî güzejlikleri bağrında ta
şıyan bir ilimizdir; 2 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merke
zidir. ' . 

İç Anadolu'nun ortasında, kültürel zenginliği olan ve sosyal yönden gelişmiş/bir ilimizdir. Ha
va ve karayoluyla ulaşım imkânı olan, Ankara, Kayseri ve Konya gibi önemli kültür ve eğitim mer
kezlerine yakın olan bir ildir. Ayrıca, Hacı Bektaş Veli gibi büyük bir düşünürü bağrında taşıyan 
ve onun aydınlığını yaşayan bir ilimizdir. 

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi olması sebebiyle, geleceğin önemli bir dinlenme 
ve eğitim merkezi olarak düzenlenmesinde zaruret vardır. 

Eğitim ve öğretim bakımından önemli mesafe alan ilimizde, 53 916 öğrenci eğitim görmektedir. 
Nevşehir'de, Erciyes Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu ve Sağlık Yük

sekokulu bulunmaktadır. 
Bu yıl, üniversite imtihanı için 3 500 öğrencimiz başvurmuştur. 

Nevşehir Halkı, üniversitenin kurulmasını fevkalade arzulamaktadır. Bu itibarla "Nevşehir İli 
Kalkınma ve Üniversite Yaptırma, Yaşatma Vakfı" adı altında bir vakıf kurulmuştur. Üniversite 
için, 6 033 226 metrekaresi tahsisli olup, toplam 6 227 907 metrekare arsa temin edilmiştir. Erci
yes Üniversitesi Rektörlüğüyle irtibat kurulürak, mutabık kalındığı şekilde, bedelleri vakıf ve Nev
şehirli işadamları tarafından karşılanmak üzere, bu yıl, fakülte için hazırlanan üç ayrı binanın te
meli atılacaktır. 750 milyara mal olacağı tahmin edilen bu binaların bedeli taahhüt edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, Nevşehirliler bu hususta çok azimlidirler. Nevşehir, 
üniversiteye layıktır. Nevşehir'in, Nevşehir olarak kuruluşunu ve ilk imarını temin eden, Türki
ye'de ilk matbaayı kuran Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın adını taşıyan bir üniversitenin kurul
masına ilişkin kanun teklifimin, Genel Kurulun gündemine alınması lehinde oy kullanılmasını Yü
ce Heyetinizden istirham ediyorum. Biraz önce, Konya'ya teknik üniversite kurulmasıyla ilgili ka
nun teklifinin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili önergenin kabulü de bu ümidimizi artırmıştır. 
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Şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Başka söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 13,3.1997 tarihli 68 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısımda yer 

alan, 1 Mayıs günü meydana gelen olaylar konusundaki 179 sıra sayılı ve taşkömürü üretimindeki 
sorunlar konusundaki 180 sıra sayılı Meclis araştırması komisyonları raporlarını görüşeceğiz. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) GÖRÜŞMELER 
1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 arkadaşının, İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü 

meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/67) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

.raporu (S. Sayısı: 179)(1) 

BAŞKAN - Şimdi, 1 inci sırada yer alan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 Arkadaşı
nın, İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde kurulan (10/67) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki gö

rüşmede ilk söz hakkı, Meclis araştırması önergesi sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 
nci maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahıslan adına iki üyeye söz verilecek
tir. Ayrıca, istemleri halinde, Komisyon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştır
ması komisyonu raporu üzerindeki görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sa
hipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 179 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi olarak 

söz talebi yok. Grupları adına, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Necati Çetinkaya, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Sayın Eşref Erdem. 

Önerge sahibi söz istiyor mu?.. İstemiyor. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Necati Çetinkaya; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çetinkaya, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; konuşmama başlamadan önce, 18 Mart Çanakkale Zaferinde, başta, büyük komutan Mus
tafa Kemal ve arkadaşlarını ve aynı zamanda, Çanakkale Müstahkem Mevkiler Komutanı Cevat 

(I) 179 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Paşa ve onun komutasında görev alan 253 bin şehidi ve geride kalan gazileri rahmet ve min

netle anıyor ve büyük Akif in, onlar için yazdığı çok güzel şu şiiri okuyorum: 

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; 
Bir Hilâl uğruna, ya Rab, ne Güneşler batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... 
Bedir'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi... 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
'Gömelim gel seni tarihe!'desem, sığmazsın. 
Here ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap... 
Seni ancak ebediyetler eder istiap. 
'Bu, taşındır'diyerek Kabe'yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namiyle, 
Kanıyan lâhdine çeksem bütün ecramiyle; 

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile avizeni lebrîz etsem; 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber." 
Ruhları şad olsun. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Partim adına, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşanan ve he
pimizi üzen, 1 Mayısta meydana gelen olaylarla ilgili söz almış bulunuyorum. Konuşmama başla
madan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, yıkıcı ve bölücü unsurların ortak amacı, ülkemizdeki mevcut rejimin 
tüm kurumlarıyla yıkılmasını sağlamak ve yerine, kendi ideolojisine uygun bir yönetim biçimi ge
tirmektir. 12 Eylül 1980 öncesi, özellikle Marksist ve Leninist ideolojiye sahip örgütler bu yönde 
birçok eylemlerde bulunarak, ülkeyi kargaşaya ve terör ortamına sokmuşlardır. 1990 ve 1991 yıl
larında, Sovyet Rusya'daki komünist rejimin çökmesiyle, bu gruplar destek ve kaynağını kaybede
rek, eskisi gibi taban bulamamaya başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, yıllardır kaynağını milletimize yabancı ideolojilerden 
alan yıkıcı faaliyetlerden olan Marksist ve Leninist düşünceye sahip bazı hainler ve bölücü unsur
lar, ülkemiz insanlarını Türk-Kürt, laik-antilaik, Alevî-Sünnî olarak kamplara bölerek çatışma or
tamını hazırlamaya çalışmışlardır; ancak, halkımızın sağduyusu, kendilerine çatışma ortamını ya
ratacak zemine her zaman engel olmuş, bu yıkıcı mihraklar da kendi yazdıkları senaryoları uygu
lama fırsatı bulamamışlardır. , 

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret ve aynı zamanda eğitim merkezi 
durumunda olan İstanbul İlimiz, sanayileşmeye dayalı olmayan, kırsal alandan göçlerin şişirdiği bir 
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değişimin tabiî sonucu, sosyolojik ve yönetsel olarak birçok sorunların temerküz merkezi haline 
gelmiştir. 

Geçtiğimiz yıllar içinde, kanlı toplumsal olaylar ya da kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşle-
• ri, her türlü başkaldırı niteliğindeki kitlesel hareketler, yine bu şehrimizde meydana gelmiştir. Le

gal görüntüde teşekkül ettirilen birtakım çevre ve kuruluşlar ile bazı mihraklar, sözde yıldönümü 
kutlamalarıyla, sükûn ve huzur isteyen milletimizin ve ülkemizin istikrarını bozma faaliyetlerini, 
bazı dış kaynaklı demokrasi havarilerinin -ama, sahte havarilerin-yönlendirmeleriyle de destek bu
larak sürdürmüşlerdir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, işçi bayramı olarak bilinen 1 Mayıslar daha önceki yıllarda da kut
lanmıştır; ancak, 1977 yılının 1 Mayısı tam anlamıyla bir faciaydı. Zira, hatırlanacağı gibi, 36 va
tandaşımızın ölümüyle sonuçlanan bu kutlamanın bir benzeri 1996 Mayıs ayında da tezgâhlanmak 
istenmiştir. Nitekim, 1996 yılı 1 Mayıs kutlamalarının tertip edildiği Kadıköy meydanı, 52'si em
niyet mensubu olmak üzere, 69 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de hayatını kaybettiği bir arenaya dö
nüşmüştür. Ülkemizdeki iş hayatının geliştirilmesi için azamî gayret içinde olduklarını takdirle 
gördüğümüz Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK gibi önemli işçi teşekküllerinin organizesiyle başlayan; 
ancak, bazı örgütlerin militanlaşmış uç kadrolarının tahrik ve provokasyonlarıyla isyana dönüştü
rülen Kadıköy'deki 1 Mayıs kutlamaları, düzenleyici işçi kuruluşlarının inisiyatifinden çıkarak, gö
rev alan emniyet güçlerinin de kontrolünü zorlaştıran kitlesel bir tedhiş hareketine dönüşmüştür. 
Böylece, Kadıköy'de dükkân ve mağazaların tahrip edilmesi, yağmalanması, bazı araçların ateşe 
verilmesi, güvenlik güçlerine ellerindeki her türlü vasıtalarla saldırıda bulunulması, zedelenen ba
zı değerler bir yana, gelişme gayreti içinde bulunan ülkemizi 27 milyarlık maddî bir zarara da sok
muştur. Bu yasadışı unsurların maksadı, devlete olan güveni azaltmak, aslında, tükenmiş bulunan 
ideolojilerinin hâlâ devam ettiğini göstermek ve gerekirse şiddeti de kullanarak, geniş halk kitlele
ri üzerinde varlıklarını ispat etmektir. Ancak, bu şer güçler, sağduyulu milletimizin vicdanında ve 
güçlü devletimizin karşısında hiçbir zaman arzu ettikleri sonuca ulaşamayacak ve hak ettikleri ce
zaya çarptırılacaklardır. 

Arz ettiğim gibi, bu olaylar öncesinde de İstanbul'un Gazi Mahallesi, Ümraniye, Escnyurt, 
Maltepe-Gülsuyu gibi bazı hassas bölgelerinde Marksist Leninist terörist gruplardan Devrimci 
Halk Kurtuluş Partisi, Marksist-Leninist Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi-Marksist Le
ninist ve Türkiye İşçi-Köylü Kurtuluş Ordusu Partizan gibi örgütler, işçi kesimi ve üniversite öğ
rencileri arasında 1 Mayısın kanunsuz hale dönüşmesi için çalışmalarını hızlandırmışlardır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülke genelinde 19 ayrı merkezde kutlama ve gösteri yürüyüşü şek
linde 1 Mayıs etkinliklerinin yapılmak istendiği, ilgililer tarafından, mülki amirliklere başvurular
la gündeme getirilmiştir. 

İstanbul'da yapılacak mitinge, işçi sendikaları ve konfederasyonları ile diğer demokratik kitle 
örgütleri, geleneksel 1 Mayıs kutlamalarını yapmak ve bugünde sosyal ve ekonomik sorunlarını ka
muoyuna duyurmak amacıyla 2911 sayılı Yasa çerçevesinde mülki amirliklere başvuruda bulun
muşlardır. 

İşçi sendikalarının, ideoloji ayırımı yapmaksızın bir araya gelmesi dikkat çekicidir. Ayrıca, 
KESK'in, diğer kitle örgütleriyle birlikte ilk eylem birliğidir. Kamuoyuna mesaj verme açısından 
1 Mayıs önemli bir fırsattır. Hakikaten, o günlerde, 1 Mayısa gelmeden bir gün önce bu dört kon
federasyonun el ele vererek bu şekilde bir harekete girişmesi, ülke genelinde barışın müjdecisi ola
rak kabul edilmişti. Gelin görün ki, kötü niyetliler, maalesef, buna fırsat vermediler. 

Nitekim, İçişleri Bakanlığımız, 1 Mayısı açık hava toplantılarıyla kutlamak isteyen bu 19 ili
mizle beraber, bütün valiliklerimizi, 28.2.1996 tarihinde yayınladığı genelgeyle, yasadışı unsurla-
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rin, bu etkinlikleri provoke edebileceklerinden bahisle, işçi ve öğrenci kesiminin yoğun olduğu il
ler başta olmak üzere, kanunsuz olaylara karşı uyarmış, mevcut emniyet tedbirlerinin artırılarak uy
gulanması yönünde talimatlandırmıştır. 19 Nisan 1996 gününden itibaren, kutlama yapılacak ille
re, istihbarat dairesince, gerekli her türlü bilgi akışı ve geri destekleme yapılmıştır. Bu raporlarda, 
örgütlerin giyiminden taktiklerine kadar, her türlü bilgi mevcuttur. Bütün bu bilgi akışından sonra, 
1977 yılı 1 Mayısında yaşanan olayların tekrar etmemesi için, İstanbul Valiliğince 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu ve aynı zamanda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile yönetme
liğine uygun olan yetkiler tam olarak başlangıçta kullanılmış ve askerî makamlardan da, anılan 
gün, ihtiyat kuvvetlerinin hazır bulundurulması istenmiştir. 

Olay gününden önce, İstanbul Emniyet Müdürü de bu toplantının kanunsuz hale dönüşmeme
si için ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapmış ve bu değer
lendirmede Kadıköy alanı dışında oluşabilecek diğer kanunsuz toplantılar için alınacak tedbirler di
zisi de görüşülmüştür. Vali yardımcısı başkanlığında, askerî yetkililer ve MİT temsilcilerinin de ha
zır bulundukları toplantıda, yönetmeliğe uygun olarak bir asayiş harekât merkezi oluşturulmuştur. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy İskele Meydanı civarındaki yerlerden Kadıköy Söğütlüçeş-
me Belediye önü, Haydarpaşa köprüaltı ve çevresi, Kadıköy Altıyol Meydanı yanında, ilde hassas 
olan alanlardan, özellikle, Taksim Meydanı, Sultanahmet Meydanı, Ümraniye, Maltepe-Gülsuyu, 
Gaziosmanpaşa-Gazi Mahallesi gibi 18 meydanda da emniyet güçlerince alınacak tedbirler doğrul
tusunda 30 Nisandan itibaren arama ve kontrol noktalarında aramalar yaptırmıştır. 

Bir ucu Kocaeli il sınırında, diğer ucu Tekirdağ il sınırında olan bu geniş alanda kolluk hiz
metlerinde görevlendirilen memur sayısına göre, eldeki mevcut imkânlarla görev ifaya gayret edil
miştir. İstanbul İlinin yüzölçümüyle orantılı memur görevlendirme ve kuvvet kaydırmalarının, o 
gün için, 32 ilçe emniyet müdürlüğüne paylaştırılmış olduğu görülecektir. Asayiş, trafik ve diğer 
güvenlik hizmetlerini bekleyen 12 milyonluk İstanbul'un, 25 bin polisinin o gün için Kadıköy ala
nında görevlendirilmesinin mümkün olmadığı hepimizce de malumdur. Bu nedenle, takviye kuv
vetlerle beraber Kadıköy Meydanında 1 300'ü çevik kuvvet olmak üzere -İstanbul'un toplam çe
vik kuvvetinin sayısı 2 500'dü o sırada; haddizatında TMK'ya göre asgarî 6 bin olması gerekir- 4 
bin civarında güvenlik görevlisinin tedbirlerde görevlendirilmesi ve 2 500 civarındaki çevik kuv
vetin yansının, hem miting yapıldığı alanda hem de diğer alanlarda görevlendirilmiş olması, bu gi
bi kuvvet zaaf i yetini meydana getirmede etken olmuştur. Toplumsal olaylarda çevik kuvvet polisi, 
kanunsuz toplantılardaki toplulukları dağıtmada en önemli güçtür ve deneyimleri sayesinde o gün 
meydanda bulunan ve saldırı olaylarını gerçekleştiren illegal örgüt mensuplarıyla -az sayıda olma
larına rağmen- etkin bir şekilde mücadele etmişlerdir. Çevik kuvvet polisi, diğer güvenlik güçleriy
le beraber, olayları, saldırıları önlemiş, bu arada, 52 emniyet görevlisi yaralanmıştır; yaralananlar 
arasında çevik kuvvetten sorumlu müdür yardımcısı da bulunmaktadır. Miting Düzenleme Kurulu
nun da bazı tedbirleri yeterince alamaması, illegal örgütlerin kürsüyü ele geçirmelerine sebep teş
kil etmiştir. 

İstanbul İli Emniyet Tedbirleri Planı incelendiğinde, görevlendirme ve uyarıların ayrıntılı ya
pıldığı görülmektedir. İstanbul kadrosunda 24 bin görevli bulunduğu halde, miting alanında 4 bin, 
diğer noktalarda da 2 bin olmak üzere, toplam 6 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiği anla
şılmıştır. 

Netice itibariyle, 6 bin görevli Kadıköy mitingiyle ilgili olarak görevlendirilmiş, diğer görev
liler de, Taksim, Sultanahmet, Gaziosmanpaşa-Gazi Mahallesi, Ümraniye ve diğer yerlerde görev
lendirilmiştir. Netice itibariyle, güvenlik kuvvetleri, gerekli tertip ve tedbirleri almış, olaylar sıra- • 
sında da gayret ve fedakârlıkla görev yapmıştır. Milletimiz, halkının huzuru için canını feda eden 
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güvenlik güçlerinin, bu olayda da gösterdiği gayret ve çalışmaları görmüştür; bu husus, yakinen ko
misyonca da tespit edilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, özetle, söz konusu iddialarla ilgili olarak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununun uygulanmasında, Kanunda gösterilen usul ve hükümlere uygun hareket edilmiştir. 
Yalnız, umulanın ötesinde, 40 bin kişilik topluluğun kontrole alınmasında, düzenleme kurulunun 
yeterince emniyet güçlerine yardımcı olmaması ve gerekli miktarda elemanıyla kürsü güvenliğini 
sağlayamaması, meydanın terörist gruplara terk edilmesi sonucunu getirmiştir. Düzenleme kurulu, 
inisiyatifi tamamen elden kaybetmiştir. 

Yine, miting alanı yanlış tespit edilmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunda "kamu binalarında, halkın huzur ve güvenini ihlal edecek ana arterlerde; yine, devamlı ola
rak trafiğin yoğun olduğu yollar ve meydanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılamaz ve bu 
gibi yerlere izin verilemez" denilir; ama, her nedense, devamlı olarak, hep, bu şekildeki yerler zor
lanarak alınmak istenir ve nihayet, o gün işte, Söğütlüçeşme ve Kadıköy Belediyesi önünde topla
nılarak, yürüyüş müsaadesi olmadığı halde yürüyüşe geçilmiş; yalnız'oradan değil, birkaç koldan 
yürüyüşe geçilerek, güvenlik kuvvetlerinin, değişik yönlere bölünerek, kuvvet zafiyetine sebebiyet 
verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, o gün, ilin valisinin 27-30 Nisan tarihleri arasında izinli olması ve I 
Mayıs günü, sabah erken saatte, görevinin başında bulunamaması, teknik arızadan dolayı uçağının 
kalkmamasından kaynaklanmıştır; ancak, öğle saatlerinde intikal etmiştir. Bu nedenle, zamanında 
görevinin başında... 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, 2 dakikanız var. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Oldu efendim. _ • • • ; ' ' • 
Değerli arkadaşlar, olay günü, mevcut imkân ve personelden 1 384 çevik kuvvet personeli ve 

966 personel ile alandaki toplam kuvvet 2 354, ihtiyat kuvveti de 1 655'tir ve 24 komiser yardım
cısı, 1 şube müdürü, 1 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri, 4 başkomiser, 4 komiser dahil olmak üze
re, toplam 4 009 personel, 18 alanda ve 45 arama noktasında görevlendirilmiştir. Biraz önce arz et
tiğim gibi, miting alanının son derece uygun olmadığı, miting alanına 45 giriş arama noktasından 
da kendisini göstermektedir. 

i' ' . 
Değerli arkadaşlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün planladığı emniyet tedbirlerine göre; da

ğıtmada er| yakın boyalı su ihtiva eden panzer kullanılacağı, boyalı su kullanan araç, sis, göz ya
şartıcı ve ses bombası kullanılmasında ve barikat kurmak için lüzumlu malzemenin ikmalinde en 
hassas bölgeye intikal ettirilmesinin düşünülmüş olduğu, yeterli miktarda panzer görevlendirilece
ğinin ve kuvvesinde 4 adet zırhlı su püskürtücü araç, 797 gaz maskesi ve 799 gaz süzgecinin hazır 
tutulduğu anlaşılmış; ancak, toplumsal olaylar sırasında gaz maskesi takılmasındaki aksaklıklardan 
dolayı, gaz bombasının kullanılması halinde, zaman zaman güvenlik güçlerinin de bundan zarar 
gördüğü ve zehirlenmeler nedeniyle personelin kuvvetinin azalacağı ve moralinin bozulacağı dü
şünülerek kullanılmaması, o anki değerlendirmedir; yetkililerin, olay esnasındaki değerlendirme 
hatası olarak da düşünülebilir. 

Yine, yukarıda isimlerini zikrettiğimiz yasadışı örgütlerin, özel üniformalar, bayraklar, flama
lar, maskeler, taş, sopa ve silahlarla topluluğu provoke edecekleri yolunda bilgiler alınmış; ancak, 
bu grupların önceden organize olarak ve Kadıköy istikametine minibüslerle, hazırlanmış taş ve so
palarla geldikleri ve arama noktalarında, taşlı, sopalı saldırılarda bulunmaları nedeniyle arama yap
tırmadıkları, dar sokaklarda güvenlik kuvvetlerinin dağılması nedeniyle miting meydanına sızabil
dikleri, alınan duyumlara rağmen engellenemedikleri anlaşılmıştır. 

• • I . ' ' . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, lütfen toparlayınız. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Burada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda görülen aksaklıklar, Bakanlı

ğımızca hazırlanan tasarıyla -inşallah yakında Komisyonumuza gelecek ve bu aksaklıklar- düzelti
lecektir. 

Yine, toplumsal olaylarda bizzat görev alan polis memurundan emniyet müdürüne kadar her
kes, bu mitingde risk altına girmiş; fakat, yukarıda belirtilen sebepler ve provokasyonların etkinli
ği nedeniyle, maalesef, bazı talihsiz olaylar meydana gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul İlinin toplumsal olaylardaki hassasiyeti göz 
önüne alınarak, Emniyet Müdürlüğünün personel yönünden takviyesi Bakanlığımızca da değerlen
dirilmiş ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha rica edebilir miyim. 
BAŞKAN - Lütfen, Genel Kurulu selamlayalım; süreniz doldu. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Netice itibariyle, ülkemizin Avrupa Birliğine üye 

olacağı şu günlerde, olayların sebeplerini sadece polisiye tedbirlerdeki eksikliklerde aramamak, bu
nun sosyoekonomik boyutunun yanında, kimlik arayışı bulunan bu varoşlarda faaliyet gösteren ör
gütlerin sokağa hâkim olmak konusundaki aşın isteklerini de göz önüne alarak, caydırıcı her türlü 
önlem ve tedbirleri almamız gerekir. 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, teşekkür ediyoruz efendim. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Bu konuda teşekkül eden Meclis Araştırma Komis

yonu, görevini bihakkın yapmıştır. 
Temenni ederiz ki, bundan sonra, böyle günlerde alınacak tedbirlerle, inşallah bir daha bu tür 

talihsiz olaylar tekerrür etmeyecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetinkaya. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Eşref Erdem; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erdem, süreniz 20 dakikadır. 
ÇHP GRUBU ADINA EŞREF ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ge

çen yıl 1 Mayıs günü İstanbul Kadıköy Meydanında meydana gelen olayları araştırmak üzere; Ge
nel Kurulun 14 Mayıs 1996 günkü toplantısında bir komisyon kurulmasına karar verilmişti; (10/67) 
esas numaralı Komisyon, süresi içinde çalışmalarını tamamlamış ve raporunu hazırlayarak Genel 
Kurula sunma noktasına getirmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini ifade etmek üzere huzurunuzda
yım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Konuya geçmeden önce, bilindiği gibi, bugün, 18 Mart 1915 yılında Çanakkale'de, emperya
lizme karşı Türk ordularının verdiği ve zaferle sonuçlandırdığı bir harekâtın 82 nci yıldönümüdür. 
18 Martı, sadece, düşman kuvvetlerinin Çanakkale'nin karanlık sularına gömüldüğü gün olarak de
ğil, bir başka açıdan da değerlendirmekte yarar var: O Çanakkale Savaşıdır ki, bugünkü laik, de
mokratik cumhuriyetimizin temelini atan Mustafa Kemal'in, bir büyük devlet adamının, bir büyük 
komutanın, bir büyük dehanın ortaya çıkmasına vesile olmuştur; bu vesileyle, başta, Mustafa Ke
mal Atatürk ve O'nun yakın silah arkadaşlarını ve vatanı uğrunda Çanakkale'de şehit olan yurttaş
larımızı, kahramanlarımızı şükran ve saygıyla anmayı da bir görev biliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, geçen yıl 1 Mayıs günü İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olaylar ve 

aynı gün televizyonlarda yayınlanan ürkütücü görüntüler, hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştü. 
Önce, konuyla ilgili olarak, kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum: Siyaset adamları olarak, so
runu, duygusal ve önyargılı olmaktan uzak, sağduyulu ve soğukkanlı bir şekilde ele almamızın 
doğru olacağına inanıyorum. Olayın, üzerinde durulması gereken iki boyutu vardır: Biri, terör, di
ğeri ise demokrasidir. Terör ve demokrasi, bir arada zaten düşünülemez; terörün olduğu yerde de
mokrasi, demokrasinin olduğu yerde de terör olmaz. Şiddet yoluyla sonuç alınamayacağını, artık, 
herkes kavramış olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şiddeti hiçbir şekilde benimsemediği
mizi ve reddettiğimizi açık ve berrak bir şekilde, burada, huzurunuzda, bir kez daha altını çizerek 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, terörü reddetmek, terörün ortadan kaldırılmasına yetmez; demokrasiyi 
içimize sindirmek, onu, bütün kurumlarıyla yaşama geçirmek; kafalarımızdaki önyargıları, tabula
rı yıkmak, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak gerekir. 

1 Mayıs, yüzyılı aşkın bir süredir, emeğin ekonomik, sosyal ve siyasal taleplerinin dile getiril
diği bir gündür. İsteyenler, bu günü, bahar veya çiçek bayramı olarak kutlayabilir; ancak, 1 Mayı
sın, emeğin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanmasına da hiç kimsenin karşı çıkmaya hakkı 
yoktur zannediyorum. 

Geride bıraktığımız 1 Mayıs, bu önemine ve anlamına uygun olarak bir kez daha yaşatılmak 
istenmişse de, ne yazık ki, dört büyük sendika konfederasyonunun istediği ve planladığı biçimde 
kutlanamamıştır. 1977'den sonra ilk kez bu kutlamalar sırasında silah kullanılmış ve üç yurttaşımız 
yaşamını yitirmiştir. Saat 11.00'de başlayacak olan kutlamalar öncesi -09.15'te- silah kullanılmış 
olması, tansiyonun, daha sabahın erken saatlerinden itibaren yükselmesine neden olmuştur. Bura
da, yürüyüşü düzenleyen konfederasyonlarımızın yöneticilerinin ve işçilerimizin, çalışanlarımızın, 
emekçilerimizin gösterdiği sorumluluk bilinci ve sağduyu takdire şayandır. Güvenlik güçlerinin de 
büyük bölümünün itidali, olayın daha vahim bir boyut almasını önlemiştir. Buna karşılık, toplum
da süren huzursuzluktan beslenen toplum ve demokrasi düşmanları da her zaman var olagelmiştir. 

Ne yazık ki, yıllardır polis politize edilmiş, belli bir ideolojinin sempatizanı olanlar buraya 
alınmış ye âdeta bu anlayış özendirilmiş, ortaya bir dev çıkarılmıştır. Bugün bu deve hâkim oluna
mamaktadır. Her kitle gösterisinde, polislerin bir kısmına hâkim olmaya çalışan amirlere sıkça rast
lanmaktadır. 1 Mayıs deyince tüyleri ürperen, gençlik, öğrenci deyince saldıran, işçi sözünü duyun
ca en sert şekilde tepki gösteren -açıkça, radikal sağ eğilimlerden yana- bir emniyet gücü yaratıl
mıştır. Ne acıdır ki, bu tablo, Susurluk olayıyla biraz daha günyüzüne çıkmıştır. Üzerinde durma
mız gereken temel nokta budur. Çağdaş, aydınlık kafalı, olaylar karşısında taraf olmayan, sorgula
malarda işkenceyi, insan haklarıyla bağdaşmayan yöntemleri reddeden ve ne yapılması gerektiğini 
çok iyi bilen bir güvenlik örgütü hepimizin ortak hedefi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, haftalar öncesinden de giderek yoğunlaştırılan kampanyalarla 1 Mayısın 
amacı dışına taşınacağının ve doğrultusundan saptırılacağınm kanıtlarına kimi yazılı basında bolca 
rastlanmasına karşın, güvenlik güçlerince gerekli ve zorunlu duyarlılığın gösterilmediği açıkça an
laşılmaktadır. Emniyet güçlerinin olaylara bilerek seyirci kaldığı kuşkuları ciddî şekilde dile geti
rilmiş ve sonuçta, bu kuşkular, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamalarıyla daha da haklılık 
kazanmıştır. Bazı örgütlerin propaganda amacıyla güçlerini alabildiğince sergileyebilecekleri ve bu 
yolla kamuoyu oluşturmaya çalışacakları konusunda yeterli istihbaratın yapılmadığı da veya yapıl
dıysa bundan yararlanamadığı da açıkça ortaya çıkmıştır. 
; Kutlamaların düzenleniş amacının dışına çıkılarak bir şiddet gösterisi haline dönüştürülmesi
ni kimse onaylâyamaz ve eylemin terör karakterini hiç kimse gözardı edemez. Toplumsal belleğe 
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kaydedilen görüntülerin unutulması ve bugünden yarına silinmesi olanağı da yoktur; ancak, güven
lik güçlerinin savsamasını da anlamak mümkün değildir. Bu kuruluşun görevi, koruyucu hekimlik 
gibi, olayların gerçekleşmesini bekledikten sonra onu bastırmak değil, ortaya çıkmadan önlemek
tir; oysa, 1 Mayıs mitinginde bunun tam aksi yapılmıştır. Nitekim, İstanbul Emniyet Müdürünün 
"fazla müdahaleci olmadık, kamuoyu bunları görsün istedik; vatandaşlarımız da haklılığımızı niha
yet gördü" yolundaki açıklaması, bu iddiayı haklı gösterecek ipuçlarını vermektedir. Bu tutum, be
raberinde pek çok soruyu da akla getirmektedir. 

Ülkemizin sorunu, 1982 Anayasasının getirdiği yasakçı ve baskıcı anlayışın, antidemokratik 
düzenleme ve uygulamaların tümünün ortadan kaldırılması, çağdaş, demokratik devlet ve topluma 
ulaşılmasıdır. Özgürlüklerin kimilerince kötüye kullanılması ve kötü örnekler gerekçe gösterilerek, 
insan haklarına dayalı hukuk devletinin tüm kurumlarıyla yaratılması ve yaşatılması gereğine ay
kırı düzenlemeler için yapay nedenler yaratılmamalıdır. 

12 Eylül 1980 darbesiyle susturulan, örgütlenme hakkından yoksun bırakılan, politika yapma
sı yasaklanan ve acımasızca ezilen emekçilerin ve çalışanların, demokratik kitle örgütlerinin gide
rek yükselen bilinçlenmesinin ve buna bağlı taleplerinin nasıl geriletileceğinin hesaplarının yapıl
dığını sezer gibi oluyorum. Oysa, sivil toplumu güçlendirmek ve demokratik katılımı gerçekleştir
mek için, sendikal yaşamı düzenleyen yasaların ivedilikle, gerçek demokratik usul ve esaslara bağ
lanarak yeniden düzenlenmesi, sendikalara demokratik örgütlenme haklarının verilmesi gereklidir. 
Böylece, sendikalar güçlenecek ve 1 Mayıslarda şiddeti amaçlayan grupların karşısında, güçlü bir 
demokratik sendika yapısı ve gücü oluşturulacaktır. Bu şekilde de, bu alanlar, şiddeti kendileri tas
fiye edeceklerdir. 

Aynı şekilde, kamu sendikalarının da iç hukuk düzenlemesi bir an önce gerçekleştirilmeli, ger
çek bir sendikal yapı ortaya çıkarılmalıdır. Böylece, legal örgütlenme genişledikçe illegal örgütlen
me de gerilemiş olacaktır. Unutulmamalıdır ki, çağdaş, demokratik bir toplum yaratma, demokra
siyi kurumlaştırma, daha çok baskıyla değil, daha çok demokrasiyle mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül sonrası uygulamaya konulan kültürel, sosyal ve ekonomik po
litikalar, yeni bir insan tipi yaratmaya yöneliktir; çevresinde gelişen olaylara duyarsız, bireyci, çı
karcı, tüm moral değerleri yadsıyan ve bunların yanına da, bedeli nasıl ödenmiş olursa olsun, sade
ce kazanmak amacını koyan bir insan tipi. 

Bugün, ülkemizde, toplumsal gelirin dağılımındaki adaletsizlik artarak gidiyor, millî gelir hak
ça bölüşülmüyor; üretmeden kazanmanın, ülkesini ve insanını soyarak zenginleşmenin adı, iş biti-
ricilik sayılıyor; rant ve faiz âdeta özendiriliyor; bütün ahlâkî değerlerin ve kavramların içleri bo
şaltılıyor, insanlar erdemlerinden özveride bulunmaya zorlanıyor, soylu davranışlara dudak bükü
lüyor; işkence olayları, yargısız infazlar devam ediyor ve kurumlaşıyor; insan hakları, giderek hız 
kazanan ve yoğunlaşan bir biçimde ihlal ediliyor; ceza ve tutukevleri çağdışı; çalışanların tamamı 
örgütlenme, grev hakkına sahip değil; yükseköğrenimin eşiğindeki gençler huzursuz ve güvensiz; 
işsizlik çığ gibi büyüyor; hayat pahalılığı çekilmez bir hal alıyor; kırsal alandaki yaşam koşulları
nın yetersizliği sonucu kentlere akan insanlarımız başlarını sokabilecekleri, elektriksiz, yolsuz, su
suz bir odacık için canlarını veriyor; şehirlerin etrafında yeni yeni halkalar oluşturan gecekondu 
kentleri büyüyor, yeni kültürler ortaya çıkıyor; kent, kırsal kesim ve gecekondu kültürüyle insan 
arasında uyum sağlanamıyor. 

Pek çok noksanıyla özetlenmeye çalışılan bu tablo içinde, 1 Mayısta sergilenen şiddet, insan
larımızda, kaygılara ve korkulara yol açmıştır; ancak, bilinmelidir ki, bu olaylar, içinde bulundu
ğumuz toplumun koşullarına ve doğasına bir parça da uygundur. Topluma egemen kılınan ekono
mik, kültürel, politik'ye hukuksal koşulların suç ve suçlu yaratmaya ne denli elverişli iklim oluş-
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turduğunu görmeliyiz; toplumun, her an patlamaya hazır bir barut fıçısı haline getirildiğini farket-

• meliyiz. Hepimiz biliyoruz ki, suçluyu kazırsanız altından insan çıkacaktır. 

Ne var ki, polis devletine özgü baskıcılıktan, insanı kul gören devlet anlayışından, yurttaşları
nı potansiyel suçlu gibi gören devlet anlayışından, insanları etnik kökenlerine ve mezheplerine gö
re bir şablona oturtan çağdışılıktan, hukuk devletiyle kanun devletini birbirine karıştıran görüşten, 
uzlaşmayı, anlaşmayı, konuşmayı, hoşgörüyü reddeden, sevgiyi reddeden kısırlıktan ve sığlıktan 
uzaklaşamadığımız sürece, emeğin hakkını veremediğimiz sürece, insan gibi yaşamanın asgarî ko
şullarını sağlayamadığımız' sürece, hepimizin kınadığı olayların azalmasını beklemek ve umut et
mek, pek de haklı bir beklenti olmayacaktır. 

İnsanlarımıza hayal kurma olanağı dahi vermiyorsunuz ve ondan sonra da, umutsuzca girişi
len şiddet karşısında şaşkınlığa düşüyoruz. Olaylar, basında ifadesini bulduğu gibi, varoşların ken
te inmesi değildir; o insanlar, az önce çizilen koşullar içerisinde yaşamaktadır, kimsenin de bir ye
re indiği yoktur, iç içe geçmiş sorunlar yumağıyla yine iç içe yaşamaktadırlar. 

Bu olaylar rastlantısal değildir; ama, kaderimiz de değildir. Dürüst, ahlaklı, emeğe saygılı, in
san haklarına saygılı, hak ve özgürlüklerin özüne saygılı bir yönetim eliyle sorunların üstesinden 
gelmek hiç de zor değildir. 

Sayın milletvekilleri, olayı yalın değil, bütün boyutlarıyla, sosyolojik, politik, ekonomik ve 
kültürel boyutlarıyla ve yukarıda özet olarak sunmaya çalıştığım karmaşık tabloyla birlikte ele ahi
ye irdelersek, sağlıklı çözümler bulmak mümkün olur. 

Sonuç olarak, terör çıkar yol değildir; bunun vurgulanması ye altının çizilmesi önemlidir; ama, 
çağdaş bir demokrasiyi kurumlaştırmak, çağdaş bir güvenlik konsepti oluşturmak da en az o kadar 
önemlidir. 

Bu genel değerlendirmeden sonra, komisyon raporuna hangi noktalarda muhalefet ettiğimi kı
saca açmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Kadıköy İskele Meydanının, etkin güvenlik tedbirlerinin alınmasını 
güçleştirecek fizikî yapıda olmasına rağmen miting alanı olarak neden tespit edildiği anlaşılama
mıştır. 

Çok önceden, mitingi sabote edecek illegal örgütler, yapacakları eylemler, kıyafetlerine ve slo
ganlarına varıncaya kadar bütün ayrıntılarıyla istihbar edilmiş ve hatta kendi yayın organlarında 
ilan edilmiş olmasına rağmen, olay öncesi tahriklerde ve saatlerde, güvenlik güçlerince, yeterli ön
lem alınmamış, grupların miting alanına girmeden çok önce, uzak noktalarda ve birleşmeden etki
siz hale getirilmeleri mümkünken, böyle bir yola başvurulmamıştır. 

Havadan kontrol, zamanında ve yeterince yapılamamıştır. . 

Tek tip üniforma giyerek, ellerinde sopalarla, askerî bir düzen içerisinde miting alanına gelen 
militanlar, önceden görüldüğü halde, gelişleri engellenmemiş ve etkisiz hale getirilmemişlerdir. 

Aranarak bırakılan kişilerin taş ve sopalarla saldırıda bulunduğu, Emniyet Genel Müdürünün 
de taş ve sopaların önceden miting alanına getirildiğini belirttiği, kısacası, güvenlik güçlerinin, olay 
öncesi ve sonrasında, yeterince arama ve inceleme yapmadığı ortaya çıkmıştır. 

Kamuya ve özel kişilere ait araçlara saldırılar yapılırken güvenlik güçlerinin hiç müdahale et
medikleri, eldeki panzer, su sıkma aracı, itfaiye aracı gibi araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullan
madıkları anlaşılmıştır. 

Mevcut güvenlik güçlerinin, sayıca ve araç gereç bakımından yetersiz oldukları, gereken dü
zeyde eğitilemedikleri ve deneyimsiz oldukları açıkça ortaya çıkmıştır. 
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Telsiz muhaberesinin yeterli ve sağlıklı olması için gerekli tedbirler alınmamıştır. 

Ölen kişilerin neden ve ne şekilde öldükleri konusunda yeterli bilgi ve belge bulunamamış :ve 
tatmin edici bir açıklama yapılamamıştır. 

Polisin, personel araç gereç, eğitimi gibi yetersizliklerinin, yetkililerce, zamanında, tam takdir 
edilemediği anlaşılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı, başta Vali olmak üzere, olay öncesinden itibaren takdir hataları gösteren, 
sevk ve idareyi etkili bir şekjlde yapamayan, özellikle askerî birliklerle koordinasyonu sağlayama
yan yetkilileri suçsuz bulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz hatırlarsınız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Re-
agan'a bir suikast düzenlenmişti. Suikastın hemen sonrasında, Beyaz Sarayda, Başkanı korumakla 
görevli, sayıları dörtyiizün üzerinde olan koruma görevlilerinin tümü görevlerinden uzaklaştırıl
mıştır. Bu bir zihniyettir, bu bir anlayıştır. Bu yaptırımı uygulamazsanız, bunları, bu olayları önle
yemeyiz. 

Görülüyor ki, raporda, olayların sebepleri, sorumluları sağlıklı bir şekilde tespit edilememiş
tir. 

Bakanlığın, polisin yetiştirilmesi, eğitimi, yeterli araç gereç sağlanması konularındaki politi
kası yanlış olduğu gibi, İstanbul Valisinin yanı sıra, buradaki emniyet yetkililerinin, askerî birlik 
komutanlarının da ihmalleri ve yanlış değerlendirmeleri, olayların bu boyutlara ulaşmasına sebep 
olmuştur. Unutulmamalıdır ki, 1977 yılının 1 Mayısında katledilen 37 yurttaşımızın, hâlâ, failini 
bulabilmiş değiliz: Ne yazık ki, 1996 yılı 1 Mayısında da, bunlara, 3 yurttaşımız daha eklenmiştir 
ve öyle görünüyor ki, faili meçhul cinayetler zincirinde bunlar da yerlerini alacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda sayılan gerekçelerle Komisyon raporuna muhalefet şerhi koy
dum. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdem. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nejat Arseven; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ben de, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümünde, Kurtuluş Savaşı destanımızın ilk sayfası, baş
langıcı olarak değerlendirilebilecek bu günde, Çanakkale'yi geçilmez kılan ve şehadet mertebesi
ne erişen tüm memleket evlatlarımıza, bütün Anavatan camiası adına, Tann'dan rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 arkadaşının, İs-
tanbul-Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiaları
nı araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün de 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine açılmış bulanan (10/67) numaralı Meclis 
araştırmasıyla ilgili Komisyon raporu üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini Yüce He
yetinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi de en içten duygu
larımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1 Mayıs günü, İstanbul-Kadıköy'de Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK'in 
1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak düzenlemiş oldukları toplantıya karışmış bulunan 
yasadışı örgütlerin meydana getirmiş oldukları olayların bütün milletimizi ve tabiî, Yüce Meclisi
mizi yürekten yaraladığı, hepinizin malumlarıdır. 

Maalesef, bu olaylarda 3 sivil vatandaşımız ölmüş, 30 sivil ve 58 polisimiz yaralanmış, bu ya
sadışı örgütlerce araçlar ateşe verilmiş, mağazaların cam ve çerçeveleri kırılmış, mallar yağmalan
mış ve maalesef, yüzmilyonlarca liralık maddî bir zarar da ortaya çıkmıştır. 
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Yine, Yüce Heyetinizin 14.5.1996 tarihli ve 51 inci Birleşiminde alman 422 sayılı kararla ku

rulan (10/67) esas numaralı Komisyon, aynı zamanda, benim de Anavatan Partisi temsilcisi olarak 
üyesi bulunduğum bu komisyon, Yüce Meclisin kararından hemen sonra çalışmalarına başlamış ve 
fevkalade olumlu, ciddî, olayları büyük bir hassasiyetle inceleyen uzun çalışmalardan sonra, bugün 
huzurunuzda görüşülmekte olan raporunu, 4.12.1996 tarihli 11 inci Birleşiminde aldığı karar üze
rine hazırlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 Mayıs olaylarıyla ilgili olarak kurulmuş olan bu Komis
yonun çalışmaları sırasında, konunun önemini de dikkate alarak, başta donemin İçişleri Bakanı ol
mak üzere, konuyla ilgili bulunan toplantının düzenleyicisi konfederasyonlarımızın başkan Ve yö
neticileri ile birçok sendika yöneticilerinin, emniyet yöneticilerimizin, idarecilerimizin ifadelerine 
başvurulmuş; bahse konu kişilerin yazılı ve sözlü ifadelerinin yanında, yine olayla ilgili birçok ki
şi dinlenmiş, yazışmaları ve raporları incelenmiştir. 

Komisyonun yapmış olduğu bu çalışmalar ve elde edilen bilgi ve belgelere göre, 1996 yılı ni
san ayının başından itibaren, illegal aşırı sol örgütlerin yayın organı olan çok sayıda dergi tarafın
dan, memurlar,aşçiler, öğrenciler, köylüler gibi çeşitli toplum kesimlerinin 1 Mayıs mitingine ka
tılmaya, direniş, savaşma, dayanışma ve mücadeleye davet edildiği; çeşitli illegal gruplar tarafın
dan da, aynı doğrultuda bildiriler dağıtıldığı anlaşılmıştır. 

1996 yılı 1 Mayıs kutlamalarının, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, 
toplantı alanı olarak tespit edilen Kadıköy İskele Meydanında yapılması amacıyla, yine, Türk - İş, 
DİSK, Hak - İş ve KESK yöneticileri bir mutabakata varmışlar ve bu doğrultuda, 19.4.1996 tari
hinde de İstanbul Valiliğine başvurmuşlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasal bütün prosedürüne uyulmak suretiyle bahse konu . 
konfederasyonlarımızın düzenlemiş oldukları 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili bu toplantıda olayların 
meydana gelmesi ve gelişmesindeki etkin unsur ve suçlular, elbette, taş ve sopalarla bu hain eylem
lerini gerçekleştiren illegal örgütler ve teröristlerdir. Bu olayda, işçinin sosyal ve ekonomik sorun
larının duyurulmak istendiği böyle bir günde, kürsülerde konuşmak isteyen sendika temsilcilerinin 
dahi militan gruplarca taşlanmalarını ve neticede kürsünün işgali suretiyle konuşturulmamalarını 
kabul etmek mümkün olmadığı gibi, bundan sonra olabilecek bu ve benzeri toplantılarda ilgililerin 
daha hassas davranmaları gerektiği de açıktır. 

Bununla esas ifade etmek istediğimiz, 1 Mayıs 1996 tarihinde ülkedeki anarşi ve terörün gel
miş olduğu noktanın tespiti ve yaklaşan 1 Mayısta, geçen 1 Mayısın da tecrübesiyle -Hükümetin ve 
ilgililerin, tüm hassasiyeti göstererek-gerekli tedbirlerin alınmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, o gün, yani geçen 1 Mayısta, güvenlik kuvvetlerimizin itidalli 
davranışı, belki -hatta, belki değil mutlaka- Kadıköy Meydanının kana bulanmasının ve aslında o 
kargaşa anında ayırt edilmesi fevkalade zor olan yüzlerce değerli işçi kardeşimizin de yok yere kan
larının dökülmesinin önüne geçmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyetinizin kararı üzerine kurulmuş bulunan bu Ko
misyonun gerek çalışmaları sırasında gerekse huzurunuzda bugün görüşülmekte olan raporundan 
açıkça ve bir kere daha anlaşılmıştır ki, asıl olan, anarşi ve terör konularının istismarı değil, doğru 
tespit ve teşhislerle üzerine gidilmesidir. Bu konu, aslında, yalnız hükümetlerin değil, hükümetler 
tarafsız ve objektif bir şekilde görevini yaptıkları sürece, tüm Parlamentonun da ortak sorumlulu
ğundadır. Asıl olan, bu ve benzeri olaylara -olayımızda olduğu gibi- hükümet görevini yaptığı sü
rece, Yüce Parlamentonun yekvücut olarak karşı çıkması ve bu olayları bir siyaset malzemesi ha
line getirmemesidir. Parlamentonun açıkça ortaya koyacağı bu tavır, sokağa hâkim olma istek ve 
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eylemlerinde aşırı ısrarlı oldukları görülen şiddet yanlısı grupların bu davranışlarını da, arzularını 
da mutlaka caydıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi Grubu adına, bu ve benzeri olaylarda görevini layıkıy
la, büyük bir özveriyle yaptığına inandığımız tüm güvenlik güçlerinin ve özellikle özel tim görev
lilerinin, yani, bütün emniyet güçlerimizin etkisiz gösterilmesini ve yıpratılmasını da son derece 
yanlış bulduğumuzu, burada, huzurunuzda, bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yine, Komisyon 
çalışmaları ve rapordan açıkça anlaşılmaktadır ki, illegal güçlerin, teröristlerin, sanki polisten sâdır 
oluyormuş gibi, çok sert bir davranışını, aslında, orada fevkalade halisane duygularla bulunan, va
tanın birliğini ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan ve tuttuğuna Anavatan Partisi olarak bizim 
de yürekten inandığımız işçi kardeşlerimize yönelik bir olay gibi gösterme gayretleri de, burada, 
asil Türk polisinin, emniyet güçlerinin olgun ve bilinçli davranışıyla neticesiz kalmıştır. Yani, her 
zaman olduğu gibi, bu olayda da çok basiretli davranan ve olayda büyük ölçüde can kaybına sebe
biyet vermeyen güvenlik güçlerimizi, Anavatan Partisi adına bir kere daha takdir ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, bu olay, Türkiye'de, tüm anayasal kuruluşların ve özellikle ic
ranın başı olan Hükümetin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kastettikleri yolunda hiçbir tereddüt 
bulunmayan bu eşkıyanın yok edilmesi ve tabiî, toplumumuzda bu gibi yeni insanların -yani, ülke
sine ve milletine kasteden insanların- ürememesi, çoğalmaması konusunda gerekli her türlü ekono
mik ve sosyal tedbirleri alma sorumluluklarını da ortaya koymuştur. 

Çok değerli arkadaşlarım, yine, burada, bizim önemli tespitlerimizden birisi, bu toplantıyı dü
zenleyen ve orada fevkalade halisane niyetlerle bulunan işçi kardeşlerimizin, olay sırasında, bu kö
tü niyetli kişilere karşı göstermiş oldukları tepki ve yine, toplantıyı düzenleyen değerli konfederas
yonlarımızın başkan ve yöneticilerinin olayla ilgili beyan ve ifadeleridir. Olayımızda büyük bir 
açıklıkla görülmüştür ve bir kere daha tespit edilmiştir ki, işçi kardeşlerimiz ve onların değerli yö
neticileri, bu gibi olayların ve bunları meydana getirenlerin kesinlikle karşısındadır. 

Değerli milletvekilleri, yine, bu Komisyon çalışmaları ve raporu açıkça göstermektedir ki, söz 
konusu araştırma önergesinde ifade edilen ve bizim o gün de, bugün de katılmadığımız, devletin . 
acz içinde olduğu ve acz içinde kaldığı beyanı fevkalade gerçekdışı olup, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, tarihinden bu yana hiçbir dönemde acz içinde olmamıştır. Soruşturma raporu da açıkça. 
göstermektedir ki, devlet, olaylarla ilgili bütün tedbirleri yerinde ve zamanında almıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür; aynı zamanda, çok büyük ve güç
lüdür. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, hiçbir zaman, hiçbir güce, hele böyle, bu gibi çapulcu
lara karşı acz içinde olmamıştır ye olmayacaktır da. 

Değerli arkadaşlarım, yine, araştırma önergesindeki "polisimize, güvenlik güçlerimize, devrin 
İçişleri Bakanı tarafından yetkilerini kısıtlayıcı müdahalelerde bulunulduğu" ifadesinin de gerçek
le bir alakasının bulunmadığı, gerek komisyon çalışmaları sırasında ve de gerekse huzurunuzda bu
gün görüşülmekte olan raporla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu gibi, bütün toplumu ilgilendiren 
ve Anavatan Partisinin iktidarda veya muhalefette olmak gibi bir tefrik yapmadan üzerine gidilme
sini ifade ettiği konularda Anavatan Partili Sayın İçişleri Bakanımızın böyle bir tavır içinde olma
yacağını, o günde bu araştırma önergesinin açılıp açılmamasının görüşüldüğü gün de bu kürsüden 
ifade etmiştik. Araştırma Komisyonunun çalışmaları ve raporunda, Sayın Bakanın böyle bir dahli-
nin bulunmadığının tespitinden de, Anavatan Grubu adına, büyük bir memnunluk duyuyorum. 

Değerli milletvekilleri, nasıl ordumuz milletimizin gözbebeğiyse, Türk polis teşkilatı da, özel
likle 1980 sonrası, tarafsız tutumuyla, gerek eğitim ve de gerekse teknolojik gelişmesiyle devleti
mizin en değerli kurumudur. Hepimizin evlatlarından oluşan, bizim içimizden çıkan ülkede huzur 
ve nizamın sağlanması için gece gündüz çalışan ve hatta siyasî partilerimizin il, ilçe teşkilatlarının 
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veya genel merkezlerinin önünde nöbet tutarken hayatını kaybeden polisimizi rencide etmek yeri
ne yüceltmek ve ona sahip çıkmak, bu Parlamentonun ve her bir milletvekilinin de görevidir. Bu 
olayda da, devlet ve onun güvenlik güçleri, hadisenin seyri içerisinde, büyük bir basiretle olayın 
önlenmesi ve özellikle, hepsi birbirine karışmış miting sahasındaki insanlar içinde can kaybının az 
olması için elinden geleni yapmıştır. 

Önergede ifade olunan "kaşıt" ve "bilinçsiz müdahale" ifadelerinin de gerçekdışı olduğu, yi
ne bu komisyon çalışması ve raporla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Olay sırasında güvenlik kuvvet
lerinin davranışlarında bilinç vardır, şuur vardır; orada toplanan suçsuz, kusursuz onbinlerce işçi 
kardeşimizin hayatını riske atmama basireti vardır. 

Değerli milletvekilleri, üyesi bulunduğum Komisyonun huzurunuzda görüşülmekte olan rapo
ru, ben ve bu Komisyonda Anavatan Partisini temsil eden İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk 
tarafından, herhangi bir muhalefet şerhi de olmadan imzalanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, Ana
vatan Partisi olarak, bugün huzurunuzda bulunan raporda ifade edilen hususlara katıldığımızı', hu
zurunuzda, bir kere daha ifade ediyorum. . 

Ayrıca, bu komisyon çalışmalarına katılan bütün Komisyon üyesi arkadaşlarıma ve komisyon 
çalışmalarını büyük bir basiretle yöneten Komisyon Başkanımıza, huzurunuzda, Anavatan Partisi 
adına bir kere daha teşekkür ediyor; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en içten duygalarımla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arseven. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ekrem Erdem; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erdem, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA EKREM ERDEM (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 Ma

yıs 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs işçi ve emek bayramı kutlamaları sırasında mey
dana gelen olayları araştırmak üzere Yüce Heyetinizin tensibiyle kurulan Komisyonun hazırladığı 
rapor üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere, huzurlarınızda bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, her yıl, 1 Mayıs, işçi ve emek 
bayramı olarak kutlanmaktadır. Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK, İstanbul-Kadıköy'de 1 Mayıs iş
çi ve emek bayramını birlikte kutlamak üzere miting yapma kararı alırlar. 1 Mayıs 1996'da bu mi
ting gerçekleşir. 

Hepimizin malumu olduğu üzere, sayıları 5 bini geçmeyen illegal örgüte mensup birtakım pro
vokatörlerin gayretiyle miting alanı bir savaş alanına döndürülmüştü. Olaylarda 3 Vatandaşımız ha
yatını yitirmiş ve 50'si emniyet görevlisi olmak üzere, takriben 70 vatandaşımız da çeşitli yerlerin
den yaralanmışlardı. Olaylar sırasında çok sayıda işyeri tahrip edilmiş; olayda, olaylarla uzaktan 
yakından ilgisi olmayan birçok esnafımız milyarlarca lira zarara sokulmuş ve kamuya ait birçok yer 
de tahrip edilmişti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz gibi, günlerce ülkemizin en önemli gündem 
maddesini bu olaylar oluşturmuş ve medyada konuyla ilgili çeşitli iddialar yer almıştı. Konuyla il
gili olgrak sendikalar emniyeti suçlarken, emniyet de sendikaları suçlamıştı. Hatta, İçişleri Bakanı
mızın polisin yetkilerini kısıtladığı ve böylece olaylara sebebiyet verdiği iddiaları da basınımızda 
yer almıştı. 

Bunun üzerine, o günkü Anamııhalefet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan ve 15 
arkadaşı, konunun araştırılması, iddialara açıklık getirilmesi, varsa birtakım kusur ve ihmallerin or
taya çıkarılması, bu ve buna benzer-hadiselerin olmaması için, alınması gereken tedbirlerin tespiti 



T.B.M.M. B : 69 18 . 3 .1997 O : 1 
amacıyla 3.5.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir araştırma önergesi ver
mişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminde -yani, 14.5.1996 tarihinde yapılan 
Genel Kurul toplantısında- bu talep yerinde bulunmuş ve araştırma komisyonu kurulmasına karar 
verilmişti. 

Benim de içerisinde yer aldığım Komisyon, çalışmalarının büyük bir kısmını Ankara'da yap
mış, dokuz günlük bir çalışmayı da, İstanbul'da gerçekleştirmişti. 

Komisyon, çalışmalarına, İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney'i ziyaretle başlamış, bilgisine mü
racaat edilmiş, konuyla ilgili Bakanlıkta bulunan bilgi ve belgeler talep edilmiş, daha sonra, Emni
yet Genel Müdürü başta olmak üzere, konuyla ilgili emniyet mensupları, sendika başkanı ve yöne
ticileri dinlenmişti. İstanbul'daki dokuz günlük çalışmada da İstanbul Valisi, vali yardımcıları, İs
tanbul'da bulanan emniyet görevlileri ile sendika mensupları ve mağdur olan esnaf dinlenmiş; ay
rıca, olay mahalline de giderek, olay, bizzat, yerinde incelenmişti. Konuyla ilgili çeşitli kurum ve 
kuruluşların ellerinde bulunan bilgi ve belgeler de istenilmiş ye bir kısmi temin edilmiştir. Netice
de, toplanan bilgi ve belgelerin ışığı altında hazırlanan rapor, Yüce Heyetiniz önüne getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 Mayısı Kadıköy İskele Meydanında yapacakları bir açık 
hava toplantısıyla kutlama kararı alan Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK, DİSK Genel Sekreteri Ke
mal Daysal başkanlığında, Ömer Faruk Büyükkucak, Şenol Oğuz, İrfan Erdemoğlu, Atilay Ayçin, 
Hüseyin Hulusi Karlı ve Orhan Artuğ'dan oluşan bir düzenleme heyeti de oluştururlar. Söz konu
su heyet, 19.4.1996 tarihinde İstanbul Valiliğine başvuruda bulunur. İstanbul Valiliği de, 
22.4.1996'da olurunu verir. Ayrıca, 29.4.1996 tarihinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince, tertip heyetinin görev ve sorumluluk
larını belirleyen hususlar maddeler halinde belirlenerek, tebliğ ve tebellüğ belgeleri şeklinde tertip 
heyeti başkanı Kemal Daysal'a tebliğ edilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî İstihbarat Teşkilatınca, çeşitli illegal örgütlerin İs
tanbul'un çeşitli bölgelerinde, özellikle de Kadıköy'deki açık hava toplantısında olay çıkaracakla
rı, meydanda bulunan kitleyi polisle karşı karşıya getirmeye çalışacakları önceden tespit edilmiş ve 
ilgili birimler bu konuda uyarılmış. Geçmiş yıllarda yaşanan üzücü hadiselerin bir daha yaşanma
ması, herhangi bir nahoş hadiseye meydan verilmemesi için, gerek İstanbul Valiliğinde gerekse İs
tanbul Emniyetinde 1 Mayıs günü öncesi ve 1 Mayıs günü yapılması gereken tedbirlerle ilgili ola
rak çeşitli toplantılar yapılmış ve çeşitli kararlar alınmış. Bu cümleden olarak, 1 Mayıs günü ilde 
meydana gelebilecek olayları takip ve kontrol amacıyla Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlı
ğında asayiş harekât merkezi oluşturulmuş. Kadıköy Belediyesi önünde toplu yürüyüş yapılacağı 
yönünde duyumlar alındığı, bu nedenle, belediye binası önünden başlayarak, güzergâh üzerindeki 
cadde, sokak girişleri ve miting alanı çevresinde toplam 45 arama noktası ve yürüyüş güzergâhı ile 
miting alanında 12 hâkim nokta tespit edilerek planlama yapılmıştı. 

• Mitingle ilgili olarak alınacak tedbirler belirlenmiş, görevliler arasında işbölümü ve sorumlu
luk dağılımı yapılmış, 1 655'i şevke hazır olmak üzere takriben 4 bin emniyet görevlisi görevlen
dirilmiştir. Yine, Kadıköy dışında, Taksim Meydanı ile diğer önemli meydanlarda da izinsiz top
lantı ve yürüyüşlerin de yapılacağı ihtimali üzerine, olası kanunsuz toplantıları engellemek, kamu 
düzenini sağlamak için gerekli tedbirlerin yanı sıra, ilçe emniyet müdürlükleri de konuyla ilgili ola
rak uyarılmış ve gerekli tedbirlerin alınması istenmiş. Personelin uyması gereken hususların "Ge
nel Talimatlar" başlığı altında tespit edildiği; elinde kesici, vurucu, kırıcı ve öldürücü silahlarla ya
nıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulunan toplulukların mütecaviz olmaları ve uyarılara uymadık
ları hallerde, Poli^Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Nizamnamesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanun ve/Yönetmeliğindeki şartların oluşması durumunda, amirin emriyle, dereceli olarak zor 
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kullanılacağı, emir alınmadan kesinlikle silah kullanılmayacağı, dağıtmada, en yakın boyalı su ih
tiva eden panzerin kullanılacağı kararlaştırılır. 

1 Mayıs 1996 günü, saat 8.00'de Kadıköy Rıhtım ve Karaköy Rıhtımında emniyet kuvvetleri
nin sevk ve naklinde kullanılmak üzere birer deniz otobüsünün, ayrıca, gerek emniyet kuvvetlerinin 
nakli gerekse mitinge katılan vatandaşın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için, Kadıköy minübüs 
durakları, Salı Pazarı ve Rıhtım Caddesi-Haydarpaşa istikametinde toplam 100 adet belediye otobü
sünün hazır bulundurulması kararlaştırılıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden talep edilmiş. 

3 üncü Kolordu Komutanlığından görevlendirilecek ihtiyat kuvvetin bir taburunun Fenerbah
çe Stadyumunun yanında, bir bölüğünün GATA bahçesinde, bir bölüğünün Göztepe kavşağı Kara
yolları bahçesinde, bir bölüğünün Taksim Gezi Parkında, saat 9.00'da bulundurulması istenmiş. 

Komite Başkanı Kemal Daysal'dan, arama noktalarına gelen gruplarda sürtüşme yaşanmama
sı için, düzenleme kurulundan, 45 arama noktasında tanıtıcı kıyafetli en az ikişer kişinin, mitingin 
seyri esnasında kürsü ve çevresinde özel tanıtıcı kıyafetli en az 2 bin kişinin görevlendirilmesi de 
istenmiştir. 

Kısacası, 1 Mayıs işçi ve emek bayramı nedeniyle yapılacak olan mitingin huzur içerisinde 
geçmesi, mitinge katılanların kolayca dağılmalarını sağlamak üzere her türlü kararlar alınmış, uy
gulamaya da konulmuştur. 

1 Mayıs 1996 günü, görevliler, erken saatlerde görevli oldukları mahallerde yerlerini almaya 
başlamışlar; o gün, saatler 9.30'u gösterene kadar herhangi bir olay olmamış. Mitinge gelenler, 
kontrol noktasında kontrolden geçirilmiş, her şey seyrinde giderken, ilk çatışma 3 numaralı arama 
noktasında meydana gelmiş ve arama yapan görevlilere, güvenlik kuvvetlerine arama yaptırmak is
temeyen, takribi 500 kişilik maskeli bir grubun saldırısıyla başlamış. İkinci çatışma ise, Ziverbey 
Caddesi girişinde bulunan 1 numaralı arama noktasında meydana gelmiş; saat 09.45'te, yaklaşık 1 
500 kişilik yasadışı pankartlar taşıyan maskeli bir grup 1 numaralı arama noktasına gelmiş; polisin 
ikazlarına rağmen kendilerini arattırmamak için polise taşlı ve sopalı saldırıda bulunmuşlardır. Bu 
şırada, daha önce alana giren grupların da, bu 1 500 kişilik gruba destek vermek amacıyla polise 
saldırdığı, orada bulunan bir banka şubesinin camlarını kırdıkları, çevik kuvvete ait panzeri tahri
be çalıştıkları, polis otosuna zarar verdikleri, Emniyet müdür yardımcıları ile iki polis memurunun 
yaralanmasına da yol açtıkları tespit edilmiş. Bu arada, iki kalabalık yasadışı grup arasında kalan 
görevlilerin, müessif bir olaya meydan vermemek için, iyi niyetli olarak arama noktası üzerindeki 
sokaklara doğru çekildikleri, takviye kuvvetlerinin gelmesinden sonra durumun normale döndüğü 
tespit edilmiştir. Takviye kuvvetlerinin gelmesinden önce ve arama yapan görevlilerin çekildiği sı
rada, kimin tarafından ve ne şekilde atıldığı tespit edilemeyen silah sesleri duyulmuş; bunun sonu
cunda da, yaralanan üç vatandaşımız, kaldırıldıkları hastanede hayatlarınıkaybctmiştir. 

Diğer bir çatışma da, saat 10.00 civarında, Kadıköy Evlendirme Dairesi yanında bulunun 5 nu
maralı arama noktasında meydana gelmiştir. Polise arama yaptırmak istemeyen 20-30 kişilik diğer 
bir grubun da desteğiyle polise saldırıya geçmiş; görevlilerin, olayı büyütmemek için Söğütlüçeş-
me tren istasyonu çıkışında oluşturulan 4 numaralı arama noktası görevlilerinin yanına çekilmesi
ne rağmen, saldırı devam etmiş; tren istasyonunun, bazı emniyet otoları ile belediyeye ait bir ara
cın camlan kırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sendika temsilcileri ve tertip komitesi üyeleri, olayların bu 
boyuta gelmesinden, yasadışı grupların taşkınlıklarını, sayılarını ve topluluğa hâkimiyetlerini gör
dükten sonra,mitingin bittiğini ilan etmenin uygun olacağını düşünmüşler; ancak, daha büyük ger
ginlikler yaratacağı endişesiyle böyle bir karar almaktan vazgeçerek mitingin bir an önce başlatıl
masına karar vermişler. 
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Miting alanına girişte yaşanan olaylara bakıldığında, polisin, aramalarda çok zayıf kaldığı ve 

zor anlar yaşadığını görmekteyiz; zaman zaman kendi mensuplarını bile koruyamama noktasına 
gelmiş, sayısal olarak polisimiz yetersiz kalmış, binlerce illegal örgüt mensubuna karşı 50-100 ki
şilik görevli grubu azınlıkta kalmış. Herhangi bir olayın yaşanmaması için emniyet görevlileri ola
ğanüstü gayret göstermiş; zor anlar yaşamasına rağmen silah kullanmamış; bütün tahriklere rağ
men, elinden geldiğince çatışmaya girmemiş; sağduyusuyla, olası daha büyük olayları önlemiştir. 

Kalabalığın toplandığı alanda yaşanan gerginlikler, sendikacıları ve tertip komitesini, mitingi, 
belirlenen saatten önce başlatmaya sevk etmiştir. Saat 12.00 civarında saygı duruşu ve İstiklal Mar
şıyla miting başlatılmış, türküler okutulmuş; DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal ve Türk-İş Ge- . 
nel Sekreteri Şemsi Denizer tarafından konuşmalar yapılmış; sanatçı Haluk Özkan'ın kürsüye da
vet edilmesi sırasında 30-40 kişilik bir grup kürsüye çıkmak istemiş, bu grup sendika görevlilerin
ce engellenmeye çalışılmış, bu sırada kürsü hâkimiyeti kaybedilmiş; Hak-İş Genel Başkan Yardım
cısı Hüseyin Tanrıverdi ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak konuşturulmamış. 

Saat 13.00'te mitingin sona erdiği ilan edilmiş; bunun üzerine, işçiler alandan ayrılmaya baş
lamış; sayıları 5 bini bulan saldırgan topluluk kürsü hâkimiyetini tamamen ele geçirmiş, saat 
15.00'te onlar da dağılmaya başlamışlar. Bütün ikazlara rağmen, saldırgan gruplar, dağılma sıra
sında da, Rıhtım Caddesi ve Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini tahrip etmişler, 
yaklaşık olarak 10 araca hasar vermişler, 2 otoyu yakmışlar, takriben 105 işyerinde 27 milyarlık 
hasar meydana getirmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak ifade edilmek istenirse, Millî İstihbarat Teş
kilatının da Önceden tespit ettiği gibi, o gün, İstanbul'un çeşitli yerlerinde, özellikle/Kadıköy'de, il
legal örgütlerin, toplulukla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirecekleri biliniyordu. Bunun bilin
mesine rağmen, illegal örgütlerin, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki toplanma noktalarında ve mi
ting alanına geliş yolu güzergâhında tedbirlerin yeterince alınamadığı gibi, yanlış bir alan seçimi, 
ayrıca, 45 arama noktasının planlanması, zaten yetersiz olan emniyet güçlerini daha da yetersiz ha
le getirmiştir. 

Neticede, yukarıda da ifade edildiği gibi, kalabalık grupların saha girişlerinde yeterli kontrol
leri yapılamamış, komisyonumuzun yaptığı araştırmalarda da, özel kıyafetli illegal örgüt militanla
rının, alana nasıl girdikleri ve söz konusu kıyafetleri nasıl soktukları kesin olarak tespit edileme
miştir. Bu konuda muhtelif rivayetler söz konusudur. Kimisine göre, bu kişiler, bir sendikanın özel 
aracıyla girmişler, bir başka rivayete göre, gün öncesi bölgeye sokulmuş, kimine göre de, bu kıya
fetler daha önceden Kadıköy Belediyesinde saklanmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu tür 
iddjalar olmasına rağmen, kesin bir belge ve bilgiye ulaşılamamıştır. 

Gerçek olan bir şey varsa, o da, bu alan mitinge elverişli değil; nitekim, akabindeki günlerde 
de, bu alan miting alanı kapsamından çıkarılmıştır. İstanbulümuzun en önemli sorunlarından bir ta
nesi de, uygun miting alanlarının olmayışıdır. 

Bir başka gerçek de, emniyet görevlilerimizin bütün imkânsızlıklarına rağmen olağanüstü bir 
gayret göstermiş olmalarıdır. Emniyet mensupları, olayın daha fazla büyümesini önlemişler, bütün 
tahrik ve saldırılara rağmen başarılı olmuşlardır. 

Bir başka gerçek de, İstanbul'un asayişinden sorumlu emniyetimizin, gerek sayısal gerekse 
donatım olarak yetersizliğidir; bunun da telafi edilmesi gerekir. 

Bir başka gerçek de, katılımın yeterli olamayacağı kanaatiyle, başlangıçta, herkesin gelmesini 
hoşgörüyle karşılayan sendika yöneticilerimizin de, olaylar sırasında sağduyulu hareket ettikleri ve 
olayların daha fazla büyümemesi için olağanüstü gayret gösterdikleridir. 
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Bir başka gerçek de, olayla hiçbir ilgisi olmayan esnafımızın mağduriyetidir. Bu tür olaylarda 

mağdur olan esnaflarımızın mağduriyetini giderici tedbirlerin de alınması gereklidir. 

Gerek emniyet görevlilerimizin gerekse sendika yöneticilerimizin, özellikle mitinge katılan iş
çilerimizin sağduyuyla hareket etmiş olmaları olayların büyümesini önlemiştir. Bu sağduyu ve gay
retlerinden dolayı tüm emniyet görevlilerimizi, sendika yöneticilerimizi, işçilerimizi tebrik eder, 
bir daha 1 Mayısların, huzurumuzu bozan, bizleri üzen olaylara sahne olmadan, millî birliğimize 
katkıda bulunan gerçek bayramlardan olmasını diler, saygıyla hepinizi selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdem. 

Gruplar adına son konuşma, Demokratik Sol Partiden Sayın Cevdet Selvi'nin.. 

Buyurun Sayın Selvi. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Selvi, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; ilk önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bugün, İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarla ilgili Araştırma Komisyo
nu raporu üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini ve düşüncelerini sunmak üzere hu
zurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, 1 Mayıs, işçilerin, emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak bir asır
dan fazla süredir bütün dünyada, özellikle demokrasinin var olduğu, kısmen var olduğu bütün ül
kelerde kutlanan bir işçi bayramıdır. Türkiye'de de işçi var ise, Türkiye'de de emek, kısmen de ol
sa önem taşıyor ise, 1 Mayıs Bayramı işçilerin birlik ve dayanışma gününün kutlanması da o kadar 
doğaldır; çünkü, biz de, dünyanın bir üyesiyiz, ayrılamayız. 

İşte, 1 Mayıslar, böylesine evrensel bir gün olmasına rağmen, Türkiye'de, her seferinde ve her 
vesileyle istismar edilmiş, belirli grupların, belirli görüş sahiplerinin o toplantılarda yeni sorunlar 
yaratarak, o toplantıları provoke ederek, Türk Halkını, tüm yurttaşlarımızı üzer hale gelmiştir. 

İşte, 1996 yılının 1 Mayısında, İstanbul Kadıköy'de bu günü kutlamak üzere yapılan toplantı
da da 3 yurttaşımızın ölmesi, 30-40 vatandaşımızın yaralanması, 105 araç ve dükkânın tahrip edil
mesi tüm ülkede büyük bir üzüntü yaratmış, bütün insanlarımızın huzurunu kaçırmış ve kaygı do
ğurmuştur. 

1 Mayısta yaşanan bu olaylar mutlak bir kez daha incelenmeliydi; çünkü, Türkiye, bu acı I 
Mayıslara yabancı değildi. O olay medyada yansıdığı an, Türkiye'de, bütün yurttaşlarımızın aklı
na, biz, bu filmi eskiden de görmüştük diye bir düşünce geldi; çünkü, 1977 yılında, hâlâ, daha-fa
ili bulunmayan onlarca kişi öldürülmüş; Türkiye, âdeta, o birtakım insanların istediği, özlediği nok
taya çekilmişti. Onun için, tüm yurttaşlar, üniversitelerde nasıl bazı olaylar olduğu zaman, biz, bu 
filmi bir kere daha gördük diye vicdan azabı çekiyorsa, 1 Mayıs da tüm kafalarda bu soru işaretini 
yaratmış, o geçmişteki olayı anımsatmıştı. 

Elbette, o tarihte anamuhalefet partisi olan Refah Partisi bu konunun önemini kavradığı için, 
sanıyorum -ki, saygıyla söylüyorum- 3 Mayısta Meclisimizin gündemine, alınması gereken tedbir
lerin alınmadığı iddiasının araştırılması gerekçesiyle bir Meclis araştırması önergesi getirdi, saygı 
duyduk, önemliydi; çünkü, bu toplumsal olaylarda provokasyonun çok önem taşıdığını, ülkedeki 
huzurun kaçırılarak, demokrasinin askıya alınmasına âdeta bir katkı sağladığını bildiğimiz için, biz 
de, bunun önemini kavrayarak oylarımızı verdik, bunun araştırılmasını istedik. 

İşte, o zaman Susurluk olayı çıkmamıştı, o manzara, o, insanları üzen, hâlâ çözümünü umutla 
beklediği o olay, o kaza meydanda değildi. Toplumsal olaylarda Türkiye'ye pek çok zarar verildi-
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ğini, hak etmeyen insanların haksızlığa uğratıldığını, rejimimizin tehlikeye sokulduğunu ve bunda, 
yanlış uygulamaların, kolay yolun seçildiğinin de önemli rolü olduğunu söylememize rağmen, an
latamamıştık; ama, Susurluk olayı, bunu, tüm halkın gözünün önüne serdi. Öyle ki, çoluk çocuğu
nun nafakasından kesen, geçimini sağlayamayan insanların aldığı silahların bile hesabının verilme
diğini gördük. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu üzüntüyle gördük. Hukuku yok saymanın âdet 
olduğunu, kanıksandığını gördük ve faili meçhul cinayetlerin birkısım ucunu gördük; ama, bu, 1 
Mayıs olaylarıyla ilgili araştırma önergesi verildikten sonra oldu. İşte, bunları görünce,.olayların 
daha net ortaya çıkması, birtakım istismarların eskisi kadar geçerli olmadığı açıkça görüldü. İşte, o 
nedenle 1 Mayıs çok önemliydi. Bugün, okullarda, geçmişteki yanlışların, bugün, gençlerin birbi
rine düşürülmesinin önüne geçilebilecek bir araştırmaydı. Onun için, biz, parti grubu olarak, bu 
araştırmayı, ülkenin geleceği açısından da, tedbirlerin alınması bakımından da gerekli gördük ve 
oylarımızı verdik; teşekkür ederiz. Genel Kurul, 14 Mayısta bu Komisyonun kurulmasına karar 
verdi ve biz de, görev taksimi yapmak üzere, tüm siyasî partilerin üyeleriyle, temsilcileriyle içten
likle, samimiyetle, bu kaos yaratacak ve tehlike geliştirecek olayı araştırmaya başladık; memnuni
yet vericiydi. 

Amacımız, elbette İçtüzüğün gösterdiği çerçeve içerisinde, Genel Kurulun vermiş olduğu gö
revi ciddiyetle, sorumlulukla yapmaktı. Maksadımız, kişileri suçlamak değil; hedefimiz, birtakım -
siyasî amaçla dahi olsa- partileri ve kesimleri rahatsız etmek, mahkûm etmek değildi. Bu, Türki
ye'nin sorunuydu. Tüm partilerin vazgeçemeyeceği gerekli önlemlerin alınması gerekirdi diye dü
şündük. Bu anlayışla işe başladık; ancak, Hükümet değişti, 54 üncü Hükümet geldi. Bunu açıkça 
itiraf edeyim ki, sadece 1 Mayıs değil, diğer komisyonlarda da, hep katıldığım Refah Partisinin 
araştırma ve soruşturma önergelerinde, nasıl bizi inandırıcı gerekçeler söylenmiş, bu yolsuzlukla
rın, usulsüzlüklerin mutlak belgeleri ortaya konulmuş, kamuoyunda anlatılmış ise, bu 1 Mayıs içirt 
de böyle yapılmıştı; ancak, 54 üncü Hükümet kurulunca, Refah Partisi üyelerinden istenilen sonu
cu alamamanın üzüntüsünü duyduk. • 

Maksadım, hiç kimseyi eleştirmek değildir; çünkü, bu komisyonun görevi ceza vermek değil
dir; bu komisyonun görevi, savcılık, hakimlik yapmak değildir; ama, gerçekleri ortaya çıkarıp, çok 
ciddî önlemlerin alınmasına imkân sağlamaktır, bu rahatsızlıkların ve beklenen daha büyük rahat
sızlıkların önlenmesi için yasal düzenlemelerin, yasal değişikliklerin yapılmasını sağlamaktır. İşte, 
bu anlayışla baktık. 

Fakat, gördüğümüz, özellikle benim gördüğüm, maalesef, başka komisyonlarda da rastladığım 
birkaç olaya temas etmek istiyorum. Ortada, dükkânları yıkılmış, araçları yakılmış, sadece 1 Ma
yıs olayında 27 milyar 270 milyon lira civarında zarar etmiş, hiçbir günahı olmayan esnaf var. Hu
kuk devletlerinde, hiç kimsenin, yargılamadan kimseyi öldürmeye hakkı yoktur; 3 yurttaş ölmüş, 
pek çok insan da yaralanmıştır. Hatta, hiç hak etmediği halde, kolluk kuvvetlerimiz, kamuoyunda 
küçük düşürülmüştür. Ancak, biz, gerek İstanbul'da gerekse Ankara'da yaptığımız bütün araştır
malarda, sanki bu olaylar olmamış gibi, bir tek sorumluya, olayı gören, anlayan bir tek kişiye rast
lamadık. Hiç kimse bir şey bilmiyor, amiri bilmiyor, memuru bilmiyor, yasaların sorumluluk ver
diği mülkiye amirleri bilmiyor, onların görevlendirdiği kişiler bilmiyor, insanların öldüğü yerde 
görev yapan kimse bilmiyor. Sonradan öğrendik ki, âdet bu, yapanın yanına kâr kalıyor. Susurluk 
Komisyonunda da olduğu gibi, hiç kimse bilmiyor; ama, ölenler orada, umudu kırılan vatandaş bu
rada, ne yazık ki, güveni sarsılan Türkiye ortada; bunu gördük. Ancak, bu olayda bir incelik vardı. 
Ben, üzülerek şunu söyleyeyim, Genel Kurula sunulan şu rapor, ne yazık ki, bir çelişkiler manzu
mesi ve bir ibret tablosudur, vesikasıdır. Bunu söylemek kolay değil, hemen söyleyeyim; işte, baş
ta Refah Partisinin ısrarla gündeme getirip, Önlemlerin alınmasını istediği araştırma önergesine 
baktığımızda, bizden daha önce, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin olaya müdahil olduklarını ve ora-
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da rapor hazırladıklarını.gördük. İşte bu rapor; yani, o müfettişlerin hazırladığı rapor, bu komisyo
nun raporu içerisinde. 

Yine, Sayın ve Değerli Valiye sorulan sorulan aldık. Bu raporda, hemen, birkaç konuya deği
neyim. Sayın Vali "özel giyimli grup, THKP-C Örgütüne mensup 50-60 kişi civarındadır. Bu özel 
giysiler, bu alanlara, polisimizin tespitine göre, ses düzeni aracıyla sokulmuşlardır" demektedir. 

Sayın Vali, o, yasal, 2911 sayılı Yasaya uygun olarak o günün iznini alan sendikaları suçla
maya çalışmaktadır, çalışmıştır -daha yansına gelmeden, vaktimin hızla geçtiğini gördüğüm için, 
rapordan tek tek okumayacağım-sendikaları suçlamıştır. 

2911 sayılı Yasa, bu gibi olaylarda kimlere görev ve sorumluluk verdiğini açıkça ortaya koy
muştur; ancak "çelişki" dediğim şu: Sayın Vali, diğer bütün 14 soruya cevap verirken, âdeta, hiç
bir şey yokmuş, her şey sütlimanmış, sanki, oradaki olaylar, kendiliğinden abartılmış gibi cevaplar 
vermiştir; ama, bu söylediğim iki olay önemlidir. 

Sendikaları, o hazırlık dönemini, yasaya uygun, evrensel bir günü kutlama istediğini gerçek
leştiren sendikaları suçlayan Vali, ne yazık ki, sorumluluğunu yerine getirmemiş, İstanbul'da bu
lunmamaktadır.' 

Sayın Vali, "ses düzeni aracıyla getirildiğini" söylemektedir; bizim İstanbul MİT Başkanının, 
çok ciddî, saygı duyduğum araştırması ve söylemesine göre, buna lüzum olmadığını, biz, bunu pe
şinen, zaten ilgili yerlere bildirdik; bizim bildirmemizin ötesinde, bütün bu olaylar dergilerde ya
zıldı; biz de önlemlerin alınmasını söyledik ve orada biraz yanıltıldık; bu üniformaları nereye sak
ladılar diye baktığımızda, Sayın MİT Başkanı "yanlış yapıyorsunuz; bunlar düzenli bir şekilde, kol 
kola, el ele mitinge girdi; siz miting yerinde üniforma arıyorsunuz" diye söyledi; doğru; bunun bel
geleri var; ama, vali, "ses düzeni aracıyla getirildiğini" söylüyor. * 

İşte, bu, kendi görevini yerine getirmeyen bir valinin yanlışlarından bir tanesi. , 
Size, bu rapor hakkında -bilgi vermesi için- kısaca bir olayı söyleyeyim. Sayın Vali, görevli, 

Türkiye gibi bir yerde, 1 Mayıstan önce izin alıp gidiyor; yerine vali muavinini bırakıyor; vali mu
avini de izin alıp gidiyor; yerine başka bir vali muavini geliyor; o görevin acemisi; ön hazırlıklar
dan haberi yok, etkisi yok, yetkisi yok -konuştuğumuz için söylüyorum- ve arkasından, Sayın Va
li geri geliyor; geldiği saati ve günü Bakanlığa yanlış bildiriyor; yani "30 Nisan günü geldim" di
ye İçişleri Bakanlığına bilgi veriyor; müfettişler aradığında -ne yazık ki, basında da yer aldığı için-
1 Mayıs günü saat 13.50'de geldiğini anlıyorlar ve derhal/tekrar İçişleri Bakanlığına "ben, geldi
ğim günü sehven yazmışım" diye onu düzeltmek zorunda kalıyor. Müfettişler bunu araştırıyorlar, 
hiç de uygun olmayan, kamu görevlilerine ve memurlara, hele üst düzeyde bir görevliye uygun düş
meyen bu davranışın, mutlak disiplin cezasıyla ve aylık kesme cezasıyla cezalandırılmasını istiyor
lar; İçişleri Bakanlığı -belki de yeni olduğu için- buna ihtiyaç bile duymuyor. 

İşte, sorumlusu yok... 

A. TURAN BİLGE (Konya)-Sayın Vali, hâlâ vali değil mi efendim?!. 
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Yeni 1 Mayısı bekliyordur... 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Bir ara dişini çektirmek için helikopterle Bursa'ya gidip ge
len vali. 

Bunlar -kimseyi küçültmek için değil; bizim yazdığımız rapor değil- devletin memurlarının 
yaptığı ciddî araştırmalar sonunda, hiç kimseye, -nedenini pek kavrayamadığım- yaptığı yanlışın 
demokratik bir biçimde cezasının verilmediğini, âdeta, bu yanlışların fazlalaşmasını teşvik ederek, 
yapanın yanına kâr kaldığı anlayışının, ülkeyi tehlikeye götürdüğünü göstermektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tedbirler alınmamıştır. O kadar ilginç ki, "burada üç kişi kurşunlana

rak öldü; nasıl öldü?" diye gidip sorduğumuzda, "aratma yapılmadığı için" denilmekte. Peki, ba
sında da yer aldı; bu kurşunların balistik raporu hazırlandı mı? Yok. Peki, hukuk devletlerinde sav
cılar vardır; ne iş yaparlar, buna nasıl uygulama yaptılar?; bilgi yok. İşte, burada, beni huzursuz 
eden, biraz üzen, o gün, hassasiyetle, eğer şantaj için yapmamışsa, eğer siyasî nedenle bu araştır
mayı vermemişse, Sayın Şevket Kazan'dan -Adalet Bakanı oldu- Sivas'taki o insanların yakılma
sının sonucundaki olaylara gösterdiği hassasiyeti, Sayın Adalet Bakanının, en azından kendi araş
tırma önergesine sahip çıkmak için, Sincan'daki Belediye Başkanına gösterdiği ilginin yüzde biri
ni o olayları araştırmak için, Meclise kendi getirdiği araştırmasının selameti bakımından ilgilenme
sini isterdik. (DSP sıralarından alkışlar) Bu evraklar yok. Nerede bunlar, bu araştırma ne?.. 

Sayın İçişleri Bakanımız Hanımefendi geldi -biraz da üzülerek söylüyorum; ama, arka arkaya 
geldiği için dikkatimi çekti- birdenbire halkın arasına girdi, çok mutluluk duyduk. Ancak, bir İçiş
leri Bakanının halkın arasına biraz daha farklı girmesini arzu ederdik; çünkü, İçişleri Bakanlığı 
ateşten gömlek, çocuk oyuncağı değil Türkiye'de. Bunun bilincinde olarak hareket etmenin gereği 
olduğuna inanıyoruz. 

Varsa aksaklıklar ve eksiklikler onları derhal gidermesi gerekirdi. Ne yaptı; iyi langırt oyna
dığını 65 milyona gösterdi. Ne yaptı; dominoyu gösterdi. Kusura bakmayın -bunu, biraz da benim 
samimiyetime verin- insanlar bildiği şeyi yapmalı. Istakayı bile tutmasını bilmeden bilardo oyna
maya kalktı. Bu, İçişleri Bakanlığı değil, onun ayrı bir özelliği var. 

İşte, sonra da öğrenci olaylarına geldik. Öğrenciler medyada... Yalanı yok; bugünkü olaylar, 
geçmiş tarihlerdeki acı olayları hatırlatıyor, 16 mart 1978 tarihini hatırlatıyor . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen toparlayalım. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Hemen bitiriyorum. 
Geçenlerde, yine, bir televizyonda bir genç kız "biz, T cetvelini, herhangi bir aracımızı ve ge

recimizi üniversiteye sokarken polisler engellediği halde, silahlar nasıl sokuluyor; burası yol geçen 
hanı oluyor" diye söylüyor. Dikkat ediniz, devletin görevi provoke etmek değildir; devletin göre
vi, sebep ve gerekçe ne olursa olsun, taraf tutmak, birtakım insanlara güç vermek, diğerlerini kö
şeye sıkıştırmak değildir. Geçmişte yapılan bu yanlış yapılmamalıdır. O gün yapılan yanlışın sonu
cunu acıyla izliyoruz. Bu yöntemden vazgeçilmelidir. 

"Ülkücü" dediğiniz insanların bir bölümü -işçi çocukları, memur, emekli, köylü çocuklan-
ölürken, bir kısmı mafya babası oldu, devletin içerisinde bazı kişilerle ortak oldu. Bunlar, bunu, 
inançları doğrultusunda yapmıştı. "Solcu" dediğiniz insanlar -işçinin, memurun, köylünün çocuk
ları- birbirlerine düşürüldü. Onun için, devletin görevi, tarafsızlık olmalıdır; bu kanın altından hiç 
kimse kalkamaz. Üniversitelere tekrar dönüp bakılmalıdır. 

İşte, ben, komisyonumuzun bu yanlışlarını gördüm ve sonra önlemler bile yazılmadı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, süreniz doldu efendim. 
M.CEVDET SELVİ (Devamla) - Rejim, sistem ne olursa olsun, kolluk kuvvetlerine ihtiyacı

mız var; güven kaynağımız polisimize ihtiyaç var, Onların özlük haklan üzerinde durulmadı, on
ların çalışma koşulları üzerinde durulmadı, eğitimleri üzerinde durulmadı. Ama, biz, işte böyle bir 
geçiştirme anlamı taşıyan, içinde çelişki dolu olan, aylarca çalıştığımız, gördüğümüz olayları, siz
lerin huzuruna, yeni önlemler alabilecek biçimde, yeni öneriler getirebilecek biçimde rapor getire
medik. 
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Bu nedenle, vaktim dolduğu için de... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen toparlayın, 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Özür dilerim, hemen toparlıyorum. 
...yazılı olarak Komisyona da vermiş olmam nedeniyle, biz, bütün bunları kapsayan, yararlı 

sonuç verebilecek bir çalışma ve rapor olmadığı için muhalefet ettik; muhalefet şerhimizi yazılı 
olarak verdik. 

Ben diliyorum, komisyonlar ciddî çalışsın. Bu Meclisin itibarını ancak biz koruyabiliriz; çifte 
standart yaparak, biz, bu itibarı koruyamayız. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Selvi. 

Sayın Komisyon, buyurun. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

(10/67) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 
OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli muhterem arkadaşlarım; 1 Mayıs 1996 günü Ka
dıköy'de vaki olan olaylar sebebiyle, Şevket Kazan ve arkadaşları tarafından verilmiş bir araştırma 
önergesi üzerine, Yüce Meclisimiz karar aldı ve bizleri de bu konuda görevlendirdi. Burada, huzur
larınızda, çıkıp görüşlerini ifade eden arkadaşların hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Bunlar, bu 
Komisyonda beraber seçildiğimiz ve vazife taksimi sebebiyle görevlerimizin gereğini yapmak hu
susunda titizlik gösterip, gayret ettiğimiz arkadaşlarımızdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına görüşlerini ifade eden Eşref Bey kardeşime ve diğer partilerin 
görüşlerini ifade eden ve özellikle müspet olarak görüşlerini burada ifade eden kardeşlerime teşek
kür ediyorum; hepsinden Allah razı olsun. Tabiî ki, tenkitlerini de bu arada ifade ettiler; ama, en 
çok merakımı mucip olan, biraz önce, benden önce konuşmasını yapmış olan Cevdet Bey kardeşi
me şaşıyorum. 

. MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Beğenmedin mi?!. 
(10/67) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 

OĞUZ (Devamla) - Bu kardeşimiz, sanki, Merihten, Aydan gelmiş ve bu Komisyonun raporuna, 
neredeyse şurada yeni muttali olmuş gibi akla hayale gelmedik laflar etti. Yani, dikkat çekmek ve 
bir şeyler söyleyerek başkalarını itham etmek bir meziyetse, ben kardeşime bir şey söylemem; ama, 
ben Başkansam, bu kardeşimiz de Başkan Yardımcısı. İki ay beraber çalıştık, iki ay; insan Al
lah'tan korkar!.. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Neyini beğenmediniz?!. 
(10/67) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 

OĞUZ (Devamla) - Ne yapmış peki?!. Ne yapmış; hangi teklifte bulunmuş da, Komisyon olarak, 
biz, onun karşısında olmuşuz?!. Suçlamadığı insan bırakmadı; yani, bu marifet mi?!. 

Diğer arkadaşlar demek ki bu işleri örtbas etmişler, bu mücahit, kahraman, vatansever karde
şim, işçisever kardeşim, burada; yani, vatanı, milleti, polisi, herkesi... Olmaz böyle şey arkadaşlar... 

ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Kişisel konuşmaya giriyor bu. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, hitabınızda, biraz Genel Kurulda konuşmanın adabı içinde lütfen... 

(10/67) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 
OĞUZ (Devamla) - Siz ikaz etseydiniz keşke... Keşke, deseydiniz ki "sen, Komisyon Başkan Yar-
dımcısısın, bu Komisyonda emeği geçmiş bir insansın; yani olur mu?.." 
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BAŞKAN - Sayın Oğuz, muhalefet şerhi olan bir komisyon üyesini ikaz etmek Başkanlığın 

görevi değil; ama, Başkanlığın görevi, kürsüde kullanılan üsluba dikkat çekmektir. Lütfen... 

10/67 ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ OĞUZ 
(Devamla) -Asıl onun üslubuna müdahale etseydiniz Sayın Başkanım. Bu kardeşimiz, bizimle bir
likte iki ay çalıştıysa... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, lütfen, bu konuda polemiğe girmeyelim. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Bizi aydınlatıyor efendim. 
10/67 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ OĞUZ 

(Devamla) - Rica ediyorum... Bu konuda beraber çalıştıysak, tekliflerinin ve getirdiği önergelerin 
hepsi de araştırıldıysa... -

BAŞKAN - Şahsa yönelik aşağılamaları lütfen yapmayalım. " 

10/67 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ OĞUZ 
(Devamla) - . , . bu üslup üzerinde burada olmayı ben yadırgıyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Biz Refah Partili gibi konuşamayız. 

10/67 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ OĞUZ 
(Devamla) - Açıkça ifade ediyorum ki, o günün İçişleri Bakanı Ülkü Güney Beyi ziyaret ettiğimiz
de ve onun dışında, getirilen teklifleri bütün gücümüzle değerlendirdiğimizde işte böyle bir rapor 
ortaya çıktı. Komisyonumuz, her türlü teklifi ve gereken incelemeleri iki ay içerisinde yapmıştır. 
Komisyonumuz, seçildikten sonra, hemen zamanın İçişleri Bakanı Ülkü Güney Beyi ziyaret etmiş
tir, kendisinden gerekli görüşleri almıştır, hadiseyi bizzat dinlemiştir, elinde olan bilgi ve belgele
ri istemiştir. Öyle mi Sayın Bakan? 

Bundan sonra, emniyetin-yetkililerini, Genel Müdürü çağırmış ve onu dinlemiştir. Hadise gü
nü emniyette görevli olan polis amirlerini ve görevli arkadaşları dinlemiştir. Bununla da kalmamış, 
sendikalarımızın yetkililerini, temsilcilerini ve o günlerde görev başında olan arkadaşlarımızı da 
tek tek dinlemiştir ve bu dinleme esnasında değerli arkadaşım Cevdet Bey de yanımızda olmuştur. 

İstanbul'a gidilmiş ve İstanbul'daki polis yetkilileri, vali, emniyet müdürü dinlenilmiştir ve o 
gün görev başında olan polis amirleri ve hatta polis memurlarına kadar bilgisi olan herkesin bilgi
sine müracaat ediljniştir. 

Netice itibariyle, mahallinde keşif icra edilmiştir ve bu hadiseden zarar gören, bu hadisede hiz
met kusuru sebebiyle zarar gördüğüne inandığımız insanların zararı tespit edilmiştir. Mahallinde 
keşif yapılarak, Kadıköy Kaymakamı, Kadıköy itfaiye yetkilileri dinlenilmiştir. Velhasıl, hadisey
le ilgili bilgisi ve belgesi olan herkesin bilgisine müracaat edilmiş ve şu rapor ortaya çıkmıştır. 

Bu arada, yaralanan ve vurulan insanların, kimler tarafından yaralandığı, kimler tarafından vu
rulmuş olabileceği hususu hassasiyetle araştırılmıştır, özellikle, araştırılmıştır. Yetkililer, tekrar tek
rar Ankara'ya çağrılarak, bilgilerine müracaat edilmiş ve ondan sonra, şu rapor ortaya çıkmıştır. 

Ben, arkadaşlarımın muhalefet şerhi yazmalarına saygı gösteriyorum; onların muhalefet ede
rek görüşlerini burada izhar etmelerine de bir şey demiyorum; ama, beni asıl şaşırtan, arkadaşımın, 
sanki, bu komisyonun dışında, bu bilgilere yeni muttali olmuş gibi bir üslup içerisinde olmasıdır. 
Bunu yadırgadığımı ifade ediyorum ve diyorum ki, burada komisyonun çalışmasında emeği geçen 
bütün parti temsilcilerine ve özellikle, bu hadiselerde canını verme noktasına gelmiş olan polis yet
kililerine ve polislerimize şükranlarımı arz ediyorum ve bu fedakârlıklarından dolayı kendilerini 
takdir ediyorum. Hepiniz ekranlarda seyrettiniz; bir polis memuru kardeşimiz, yavrumuz yere düş
tü; onu öldüresiye dövdüler ve ancak bir ölü noktasına geldiği zaman terk ettiler ki, Allahtan ölmedi. 
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Ben, ölenlerin ailelerine taziyetlerimi ifade ediyorum. Onların, kimler tarafından öldürüldüğü

nü keşke araştırıp, bulabilseydik; ama, ben kırk yılını, hatta, elli yılını -talebelik de dahil ifade eder
sem- hukuk hayatında geçirmiş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum ki, şu araştırma önergesinin 
görevi ne hâkimliktir ne savcılıktır; biz, Meclisin bize verdiği görevi yaptık ve netice itibariyle, or
taya şu rapor gelmiştir. Onu, Kadıköy Savcılığı ve açılan davalar sebebiyle ilgililer araştıracaklar; 
bundan dolayı kimseyi itham etmemiz de mümkün değil; ancak, İstanbul polisinin ve polis yetki
lilerinin cansiparane bir gayretle, fevkalade üstün bir başarıyla görev yaptıklarını burada ifade et
mek istiyorum ve bunun yanında, İstanbul Valisi için, hele, en büyük şehrimizin, belki, Avrupa'nın 
10 tane büyük devletin büyük bir şehrimizin valisi hakkında böyle, incitici sözler söylemeyi de uy
gun bulmadığımı da bir Komisyon Başkanı olarak ifade ediyorum. 

Şunu da ifade edeyim ki; Valimiz o gün izinliymiş; olabilir, insan hali bu; onun yerine vakâ-
let edecek insanın da o gün mazereti çıkmış olabilir; ama, İstanbul'da Vali var, görevine devam 
eder; devlette devamlılık asıldır. Vali muavini var, o da görevine devam eder ve nitekim etmiştir. 
Valinin, hadise günü, saat 13.00'te İstanbul'a gelip kriz masasının kurulduğu emniyet müdürlüğün
de görevinin başına geçip, akşama kadar ve onu devam eden günlerde de görev yaptığını, açıkça 
yetkililer ifade etmişlerdir. 

Arkadaşım burada ifade etti; ama, çok üstü kapalı ifade etti; keşke, daha açık ifade etseydi. Va
linin, hakkında ceza istemiyle yapılan kovuşturma neticesinde, bir disiplin cezasının dahi verilme
sinin uygUn olmayacağı hususu ifade edilmiştir ve dosyalarımızda mevcut. 

Ben, insaflı olmamızın doğru olacağı kanaatindeyim. Bu raporda emeği geçen kardeşlerime ve 
grupları adına görüşlerini ifade eden bütün arkadaşlarıma şükranlarımı ve Cevdet Bey kardeşime 
de üzüntülerimi arz ediyorum.. 

Hepinize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - İstanbul Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, İstanbul Milletvekili Âli Oğuz 'un şahsına sataş

ması nedeniyle konuşması 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, yanlış anlaşılma oldu. Sayın başkan, çok dik

katli olmama rağmen, son derece sert, hak etmediğim şeyleri söyledi. Galiba yanlış anlaşıldı; izin 
verirseniz düzeltmek istiyorum; çünkü, hak etmedim. 

BAŞKAN - Sayın Selvi, yeni bir sataşmaya meydan vermemek, çok kısa olmak şartıyla, size-
yönelik sözleri yanıtlamak üzere İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz veriyorum; buyurun. 

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci kez vaktinizi al
mak zorunda kaldığım için üzgünüm; ancak, Sayın Komisyon Başkanını hayretle izledim, dikkat
le dinledim; hep korktuğum, kuşku duyduğum bu tip yaklaşımlardı ve bunu da burada sergilemiş 
oldu. 

Ben, bu Komisyonun ilk gününden itibaren, diğer komisyonlarda olduğu gibi Genel Kurulun 
verdiği görevi ve Partimin verdiği görevi sön derece samimiyetle günü gününe yaparım. Bu rapo
run hazırlanmasının başından beri orada idim; dinledim. Ben, kimseyi özel olarak suçlamadım. 

Sayın Komisyon Başkanı, ben, kırmamak için bir başka arkadaşımı suçlamadım. İstanbul'da
ki toplantıda hiçbir sonuç alınmadığı zaman "ben, bunu kabul etmem, savcılıkla konuşalım, nere-, 
de bunun raporları" diye size sorduğumda, üstü kapandı. Ben, o zaman söyledim... 

İki: Değerli milletvekilleri, bu rapor elinizde. Rica ediyorum; ben, hiçbir kimseyi suçlamadım. 
Bu raporun içinde hem yazıp dağıtacaksınız hem de ondan sonra "yok muydun; nasıl insanları suç-
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luyor" diyeceksiniz... Biz vermedik bu araştırma önergesini -ihmalleri siz verdiniz, sonradan cay
dınız- Valiyi, İçişleri Bakanlığının müfettişleri denetlemiş, teftiş etmiş; onun raporundan okudum. 
Yaptığı yanlışları da açık seçik ortada; ama, öbür tarafta da, bizim raporumuza baktığınızda, gelen 
bürokratlara da, değiştirtildiğini -çağırırız, konuşuruz, Cevdet Selvi belgeyle konuşmaz, söylediği 
kesindir- sonucu ve değerlendirmeyi, değiştirtildiğini görünce "kesinlikle kabul etmeyeceğimi" 
söyledim; benim ihtiyacım yok. Herkesle görüştük; ben, görüşmedik demedim. Madem görüştük 
de, olayı gören bir tek kişiyi buraya yazdık mı?! "Belirli sorumlunun, dürüstçe ve düzgünce bilgi 
verdiğini, bundan yararlandığımı" söylemedim mi?! Benim maksadım kimseyi suçlamak değil; 
ama, Allah, iki türlü davranan; söylenenleri, kendi rahatsızlığını örtmek için saptıranlardan hepimi
zi, milletimizi korusun. 

Teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

(10/67) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 
OĞUZ (İstanbul) - Saptıran sizsiniz... 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Selvi. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 arkadaşının, İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü 
meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/67) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
raporu (S. Sayısı: 179) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet adına, Sayın Bakan; buyurun. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MERAL AKŞENER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben de, 18 Mart 1915'te Çanakkale'de, dünya dillerine "Çanakkale geçilmez" sözünü kazandıran 
Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz ruhları önünde 
saygıyla eğiliyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve 15 Arkada
şının, İstanbul Kadıköy'de 1 mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeye istinaden kurulmuş olan Komisyonun hazırlamış 
olduğu raporla ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; öncelikle, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 1 Mayıs 1996 günü İstanbul'da, 3 vatandaşımızın ölü
mü, 52 emniyet mensubu ve 17 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar, hepimizi, son 
derece üzmüş; ayrıca, devletin, gerektiğinde zor kullanmasının sınırlarıyla, demokratik hak ve öz
gürlüklerin kullanım biçimini müzakereye sebep olmuştur. 

Ülkemizde ilk kez 1906 yılında kutlanan ve İşçi Bayramı olarak bilinen 1 mayıslar, önceki yıl
larda da, çeşitli sendikalar önderliğinde kutlanmıştır; ancak, 1977 yılında 36 kişinin hayatını kay
bettiği feci olay halen hafızalarımızdadır. 1996 yılında yapılan 1 Mayıs kutlamaları da, İstanbul, İz
mir, Ankara, İçel, Kocaeli gibi işçilerimizin yoğun olduğu 19 ilimizde kutlanmış, İstanbul'un dı
şındaki diğer illerimizde herhangi bir üzücü olay yaşanmadan, sağduyu sahibi işçilerimizin ve mil
letimizin arzu ettiği şekilde bitmiştir. Ne var ki; İstanbul'da 1 Mayıs 1996 günü, milletçe hepimizi 
derin üzüntülere şevk eden, hiç arzu edilmeyen olaylar meydana gelmiştir. Yasadışı örgütler, İstan-
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bul Kadıköy'de banka ve mağazalara, oto galerilerine saldırılarda bulunmuşlar, binaları yağmala
maya çalışmışlar, 2 otoyu yakmışlar, 10 araca ve 105 işyerine de milyarlarca lira tutarında zarar 
vermişlerdir. 

Bu olaylar nedeniyle 354 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan yasadışı örgütlere 
mensup olduğu anlaşılanların yüzde 41'inin 19-24 yaş grubunda, yüzde 40'ının 15-18 yaş grubun
da, yüzde 15'inin 25-30 ve yüzde 4'ünün ise 31-36 yaş grubunda oldukları tespit edilmiştir. Pro
fesyonel terör örgütlerinin özellikle gençlerimizi kullanmaya çalışarak oynamaya çalıştıkları oyun, 
yakalananların yaş gruplarından bir kez daha anlaşılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1 Mayıs 1996 günü İstanbul'da çıkan olaylarda, meydandaki sağduyu 
sahibi işçimiz alanı kendiliğinden terk ederek, illegal örgüt üyelerini yalnız bırakmışlar ve provo
kasyonlara alet olmamışlardır; böylece, güvenlik güçlerimizin çalışmalarını kolaylaştırmış olmala
rı son derece takdire şayan bir tavırdır. 

Kanaatim odur ki, çağdışı kalmış totaliter rejimlerin simgesini taşıyan bezlerle yüzlerini örte
rek şiddet ve terör havası estirmek isteyen illegal örgütler, demokratik gösteri haklarını yasal çer
çevede kullanmak isteyen çoğunluğun bu hakkını engellemektedir. Huzur içinde, gerçek bir bay
ram havası içinde geçebilecek toplantılar, illegal örgütlerce sabote edilmektedir. Terörist örgütler, 
demokratik amaçlarla toplanmış kitleleri, kendileriyle amaç birliği içerisindeymiş gibi gösterme 
gayretkeşi i ği ndedi r. 

Bu arada, vatandaşımız ile güvenlik güçlerimiz kışkırtmalarla karşı karşıya getirilmek isten
mektedir. Böylece, devleti, kendi hayal ettikleri mecralara, demokrasi dışı uygulamalara sürükle
meye çalışmaktadırlar; ancak, ülkemizin bu oyunlara düşmeyecek engin tecrübeleri vardır. Güven
lik güçlerimiz, kendisine düşen görevi fedakârlıkla ve hukuk içerisinde kalarak kararlılıkla ifa ede
cek, bu oyunlara düşmeyecektir. Takdir edilir ki, burada, bu oyunu engelleme görevi sadece güven
lik kuvvetlerine düşmez; sorumluluk sahibi herkesin, demokratik hakların yasal kullanımına, huku
kî kullanımına, diğer vatandaşlarımızın haklarını ihlal etmeden kullanımına sahip çıkması, titizlik
le bu hakların üstüne titremesi gereği vardır/Demokratik rejimler, hukuka ve önceden onaylanmış 
kanunlara dayanır. Hukuk ve kanunlar herkes için vardır. Demokratik hakları kullanırken yasal çer
çevenin dışına çıkılıyorsa, bunun hukukî neticelerine katlanmak da herkes için geçerlidir. "Ben 
haklıyım; yasal çerçeve dışına çıkma hakkım var" zihniyeti sadece böyle düşüneni bağlar. Buna 
müsaade edilmesini istemek, rejimde keyfîliğe müsaade edilmesini istemek demektir ki, bu kana
at, insanı, ister istemez, demokratik rejimlerde, ilkelerin, plan ve prensiplerin geçerli olmadığı, her-
şeye bir keyfîliğin hâkim olması gerektiği intibaına sevk eder. Oysa, demokratik rejimlerde, istis
na işlemlere, ayrıcalık yaratan davranışlara yer yoktur. 

Diğer yandan, şiddete, tahribata, tedhişe, anarşiye maruz kalma durumunda olan vatandaşın, 
can ve mal emniyeti ile, diğer temel hak ve hürriyetlerini de korumak devletin temel amaçlarından-
dır. 

Değerli milletvekilleri, raporda da irdelendiği gibi, asayişi korumakla görevli emniyet mensu
bu sayısı, ülkemizde, bazı Batı ülkelerine oranla eksiktir; özellikle büyükşehiıierimizde bu konuda 
sıkıntılar vardır. Bu sebeple, bir süredir, polisimizin sayısının artırılması sağlanırken, eğitim ve teç
hizat bakımından da yeterli düzeye getirilmeye gayret edilmektedir. İstanbul İlinin toplumsal olay
lardaki hassasiyeti gözönüne alınarak, emniyet müdürlüğü personeli yönünden takviyesi Bakanlı
ğımızca değerlendirilmiş ve söz konusu olay tarihinden günümüze kadar, Çevik Kuvvet de dahil 
olmak üzere, komiser sınıfından 247, memur sınıfından 3 027 olmak üzere, 3 274 personelle tak
viye edilmiştir. Yine, aynı tarihler arasında, araç gereç yönünden; taşıt olarak 112 binek, 12 mini
büs, 33 küçük otobüs, 2 panzer; teçhizat olarak 20 çelik yelek, 500 kalkan, 50 gaz maskesi ve 90 
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robokok elbisesiyle takviye edilmiştir. Ayrıca, Çevik Kuvvet personelinin devamlı eğitimi çalışma
ları yeniden başlatılmış ve süratle devam etmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, kanuna ay
kırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen 23 üncü maddesinin (b) bendini değiştiren kanun 
tasarısı taslağı Başbakanlığa sunulmuştur. Söz konusu taslakla suç işlemek maksadıyla kurulmuş 
veya kurulduğu varsayılan örgütlere ait amblem ve işaret taşınarak veya bu işaret ve amblemleri 
üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüz
lerini tamamen veya kısmen bez ve sair unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıl
mak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun yasakladığı haller kapsamına alın
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızda ve yasalarımızda ifadesini bulan din ve vicdan hürriye
ti, düşünce ve kanaat hürriyeti ile, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti doğrultusunda, herkese, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, belirli amaçlarla bir araya gelerek düşüncelerini açıklaya
bilme hakkı tanınmıştır. 

Anayasamızın 34 üncü maddesi ve buna göre düzenlenen 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununun 3 üncü maddesinde, kişilerin, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız 
olarak, kanunun suç saymadığı amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip oldu
ğu belirtilmektedir; ancak, güvenlik kuvvetlerine saldırılmasını, vatandaşlarımızın işyerlerinin tah
rip edilmesini, demokratik, masum birtakım isteklerin meşruiyetiymiş gibi göstermeye kimsenin 
hakkı olamaz. Yasalarla tanınan hak ve özgürlüklerin kullanılması sırasında yasaların çizdiği çer
çevenin dışına çıkılması veya kanunların suç saydığı fiillere dönüşmesi halinde, güvenlik kuvvet
leri, hukukî prosedür içerisinde yetkilerini kararlılıkla kullanacaktır. 

Bu arada, 1 Mayıs 1996 tarihindeki üzücü olaylarda zarar gören vatandaşlarımızın da hasarla
rının tazminiyle ilgili işlemlerin sürdürüldüğünü, olayların yargıya intikal ettirilmiş olduğunu ve 
davaların devam ettiğini belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Meclis Araştırması Komisyonunu teşkil eden arkadaşlarımız, milleti
mizin huzuruna, emniyetine yönelik bu olay hakkında güzel ve yapıcı bir rapor getirmişlerdir. Ko
misyon raporunda tespit edilen sorunlar ye önerilerin dikkat ve hassasiyetle izleneceğini; ayrıca, 
Yüce Meclis çatısı altında ifade edilen önerilerden faydalanacağımızı belirtir, hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Şahısları adına söz talebi?..Yok. 
Sayın milletvekilleri, İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli ted

birlerin alınmadığı iddialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/67) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

2. - Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 arkadaşı ile Zonguldak Milletvekili Hasan 
Gemici ve 9 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespiti ile Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/13, 53) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı : 180) (1) 

BAŞKAN -' Şimdi, 2 nci sırada yer alan, Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 ar
kadaşı ile Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici ve 9 Arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorun-

(1) 180 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ların çözüm yollarının tespiti ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/13,53) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?..Burada. 

Hükümet?.. B urada. 

İçtüzüğümüze göre Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 
söz hakkı Meclis araştırması önergeleri sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci mad
desine göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrı
ca, istemleri halinde komisyon ve hükümete de söz verilecek, bu suretle Meclis araştırması komis
yonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sa
hipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 180 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Mehmet Ali Yavuz, Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Aydın, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Sayın Metin Arifağaoğlu. 

Önerge sahiplerinin söz talebi var mı? 

NECMETTİN AYDIN (Zonguldak) - Ahmet Derin konuşacak. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Derini 
AHMET DERİN (Kütahya) - Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle, hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. Önerge sahibi olarak söz almış bulunmaktayım. 

Yıllardan beri, zarar eden KİT'ler sıralamasında, belki ilk sıralarda bulunan; fakat, bulunduğu 
bölgenin ekonomik potansiyelini oluşturan, monokültür bir bölge olan Zonguldak'ın, belki de eko
nomik tek dayanağı olan bir kuruluş o yörenin ekonomik zarardan kâra dönmesi, monokültür bir 
bölge olması, her dönemdeki milletvekillerinin, bizatihi de yöre milletvekillerinin, değişik ekono
mik dallar oluşması noktasındaki talebi üzerine gündeme gelir. 

Araştırma Komisyonu, çok güzel önerileri içeren bir rapor hazırlamış ve Yüce Meclisç takdim 
etmiştir. Bugün, bu komisyon raporunu görüşüyoruz. Her şeyden önce, bu raporun hazırlanmasın
da katkısı olan tüm milletvekili arkadaşlara ve onlara yön veren bürokratlara teşekkür ediyorum, 
onları tebrik ediyorum. 

Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi Hükümeti, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşemeyen bir 
millî maden politikasını gerçekleştirmek için, öncelikle Parlamentoda görüşülmesini istediği ve ih
das edilmesini istediği madencilik bakanlığının tüm hazırlıklarını bugün tamamlamak üzeredir. 
Türkiye Taşkömürü Müessesesi, Türkiye'de, hakikaten, bugüne kadar çalıştırıldığı halde, işletildi
ği halde rantabl bir işletmeciliğe dönüşememiş ve bunun yanında, bir maden müzesi olan ülkemiz
de, gerekli olan çalışma, yeraltı servetlerimizin ülke ekonomisine katkısı noktasında yeterli olan ça
lışma gösterilmemiş; ancak, bugüakü Hükümet, bunu fark ederek, millî bir maden politikası oluş
turabilmek için, madencilik bakanlığının ihdası çalışmalarına başlamıştır. 

Ayrıca, son günlerde, Başbakanlık genelgesiyle, bu yöreyi ilgilendiren -sadece TTK'yı değil, 
bu yöreyi ilgilendiren- özel bir çalışma grubu oluşturulmuştur ki, bu açıdan da, mevcut Hükümeti 
buradan tebrik ediyor, kendilerine, bir milletvekili olarak teşekkürlerimi' sunuyorum. 
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Ülkemizde, görünür rezerv olarak, aşağı yukarı 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. As

lında, küçümsenecek bir rakam değil bu miktar. Bugün, Türkiye'de, yılda 10 milyon ton taşkömü
rü tüketildiğine göre, görünür rezervimiz bile 150 yıllık. Bugünkü rakamlarla 150 yıl; ancak, 2010 
yılına geldiğimizde, taşkömürü tüketiminin 50 milyon tonlara yaklaşacağı da hesaba katıldığında, 
hem elimizdeki mevcut taşkömürünü en güzel şekliyle değerlendirmek hem de o yörede, tekrar, 
taşkömürü aramalarıyla, derin sondajlarla, ülkemizdeki bugüne kadar tespit edilememiş -varsa-
madenlerin ve taşkömürü rezervlerinin de bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum; 
çünkü, ilerlemiş toplumlarda, sanayi ilerlemesini gerçekleştirmiş toplumlarda, demir-çelik ve ener
jinin altyapısını oluşturacak temel girdilerden biri olan taşkömürünün, Almanya'da ve gelişmiş ül
kelerdeki tüketim miktarları göz önüne alındığında, daha da fazla ehemmiyet arz edeceği görüle
cektir. 

Bugün, Almanya'da, yıllık taşkömürü tüketimi 79 veya 80 milyon ton civarındadır; çünkü, de
mir cevherinden demir çelik üretilebilmesi için mutlaka elzem olan temel girdidir. Metalurjik kok 
olabilecek taşkömürü, demir-çelik sektörü için elzem bir maden faktörüdür. Büyük Türkiye'yi ye
niden tesis edecek bir hükümetin, buna gerekli önemi ve hassasiyeti mutlaka göstereceğinden biz 
eminiz. 

1970'lerde 4,5 milyon ton, yıllık, satılabilir kömür üretebilen bu kuruluş, millî bir maden po
litikası olmadığından dolayı, yıllarca kendisine bir hedef verilemediğinden dolayı -1989 yılından 
sonra bütün KİT'lerin başına gelen bu kuruluşun da başına gelmiş- 1989 yılından sonra, zarar eder 
hale getirilmiş; Enerji Bakanlığıyla Devlet Planlama Teşkilatı ve hükümetin diğer bakanlıkları ara
sında diyalog kopukluğu başlamış; Enerji Bakanlığının hedefi, Devlet Planlama Teşkilatınca, âde
ta reddedilmiş veya gözardı edilmiştir. Kuruluşa bir hedef çizilmesi gerekiyordu. 1970'lerde 4,5 
milyon ton civarında satılabilir kömür üreten bir işletmenin, dünyadaki gelişen teknolojilerle* bu
gün, tükettiğimiz 10 milyon tonluk, satılabilir, koklaşabilir kömür üretimini gerçekleştirmesi gere
kirdi. Ne yazık ki, bugün, 7,5 milyon ton civarında, yaklaşık 300 milyon dolarlık taşkömürü ithal 
etmek mecburiyetinde kalmışız. Halbuki, yıllarca, bu müessese ihmal edilmeseydi, gerekli tevsi ya
tırımları ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirilmiş olsaydı, bugün, finansman darboğazına düşmüş 
ve 35 trilyona yakın zarar eden bir kuruluşla karşı karşıya kalmayacaktık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Derin, lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayınız. 
AHMET DERİN (Devamla) •*• Ülkemizde, sadece taşkömürü için değil, diğer 8,5 milyar ton 

kömür rezervi olan linyit işletmeleri içi ı de aynı problemlerle karşı karşıyayız ve bugün, elimizde 
yüzde 1 'in altında kükürt içeren kömür olmasına rağmen, bu kaynakları, yeraltı zenginliklerimizi 
çalıştıramıyor, çıkaramıyor ve yurt dışından da yaklaşık 500 milyon dolarlık linyit ithal ediyoruz. 

Bugün, bir maden bakanlığı kurulmak üzeredir. Başbakanlığın genelgesiyle özel bir çalışma 
grubu oluşturulmuştur. 

Ayrıca, ülkemizde, gerek taşkömürü için gerek linyit için yapılması gereken bir konu daha 
vardır ki, bu da tüketim planlaması ve satış planlamasıdır. Tüketim planlaması... Kükürdü yüzde 

- İ'in altında olan taşkömürünü götürüyoruz, rekabet edebilme şansı olmayan demir-çelik sektörün
de 6,5 milyon liraya satmaya çalışıyoruz; halbuki, daha düşük kalori ve daha yüksek kükürdü olan 
linyit kömürünü Ankara'da 16 milyon liraya satıyoruz; kendi kömürümüzü, taşkömürümüzü 6,5 
milyon liraya satmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Derin... 
AHMET DERİN (Devamla) - Bu kömürü getirsek teshin için satsak, mutlaka, o işletme, bel

ki, bu kadar zararına... 
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BAŞKAN - Sayın Derin, lütfen... Süreniz bitti. 
AHMET DERİN (Devamla) - Biter mi efendim?!. 
BAŞKAN - Saati durdurdum, sözünüzü kesmeyeyim diye. Onun için uyarıyorum. 
AHMET DERİN (Devamla) - Bir cümleyle bağlıyorum. 
BAŞKAN - Bağlayın lütfen. 
AHMET DERİN (Devamla) - Bakıyorum, önümde 53 saniye; 7 saniyede bir şeyler söylemek 

istiyorum. 
BAŞKAN - Ben durdurdum, sözünüz kesilmesin diye. 
AHMET DERİN (Devamla)-Peki. ,-

Nasıl olsa taşkömürünü ithal ediyorsak; en azından, bu kömürümüzü, metalurjik olmayan, 
koklaşamayan bölümünü birinci derecede kirli illerimizde satsak, bu müessesenin zararını asgari
ye indirebileceğimize inanıyorum ve böyle bir çalışmayı, çalışma raporunu bizlere takdim eden ko
misyon üyelerini tekrar tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Derin. 
Şimdi, gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 
İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Ali Yavuz'un; buyurun. (DYP sırala

rından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin Yıldönümü münasebetiyle, Yüce Milletimizin bu zafer gü
nünü kutlar; bu vesileyle, burada şehit düşen 250 bin Mehmetçiğin aziz ruhlarını minnetle ve şük
ranla anarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 arkada
şı ile Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici ve 9 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunların 
çözüm yollarının tespiti ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonunun raporu 
üzerine, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. 

Zonguldak Havzasında, taşkömürü, Ereğli'nin Köşeağzı - Neyzenderesi mevkiinde, 8 Kasım 
1829'da, Uzun Mehmet tarafından bulunmuştur. Buranın işletmeye ilk açılışı, Hazine-i Hassa İda
resi adı altında, Galatalı Yahudilerce kurulan bir şirket tarafından, 1849 yılında gerçekleştirilmiş
tir. Bunlar, 1854 yılına kadar çalıştırmışlardır. 1854 - 1900 yılları arasında da, Fransız şirketlerinin 
hissedar olduğu bir dönem yaşanmıştır. 1908'de, Maden-i Osmanlı Anonim Şirketi bu havzayı dev
ralmış ve 1914 - 1920 yıllara arasında da,'Fransız sermayeli Ereğli Şirketi kurulmuştur. 1940'ta, 
Ereğli Kömür İşletmeleri burayı devralmıştır. Tesis, 1957'ye kadar Eti bank'a ve 1983'e kadar da 
Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı olarak işletilmiştir. 1983'te, Türkiye Taşkömürü Kurumu ku
rulmuştur. 

Taşkömürü, ülkemiz için, oldukça önemli bir hammaddedir. Petrol yataklarının elli, doğalgaz 
yataklarının da altmış yıllık ömrü göz önüne alınırsa, ikiyüzkırk yıllık ömrü olan kömür yatakları
nın, dolayısıyla! kömür havzalarının, tüm dünya için gelecekteki önemi dikkat çekici olmalıdır. 

Zonguldak Kömür Havzası, 1849'dan beri İngilizlerin, Rusların, Fransızların, Almanların kul
landıkları yanlış teknikler sonucu, delik deşik edilmiş bir havzadır. Ayrıca, jeolojik yapı olarak, sa-
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yısız faylar, kırılmalar ve basınçlarla, son derece bozuk bir yapıya sahiptir. Bu havzanın rezervi de 
yaklaşık 1 milyar 26 milyon tondur; damar şartlan 0-90 derece meyilli olup, 1 metreden 20 metre
ye kadar değişik kalınlıkta, yangına büyük ölçüde müsait, uçucu gaz oranı yüksek damarları ihtiva 
etmektedir. 

Zonguldak kömür havzası, dünyada, taşkömürü madenciliğinin zor koşullarda yürütüldüğü 
havzaların başında gelmektedir. Düzensiz topografya, şehirleşmenin de imalat sahalarının üzerine 
gelmesi, bazı rezervlerin denizaltı ve su taşıyan tabakalar altında bulunması değişik problemler ya
ratmaktadır. 

Geçmişte programlanan verime ulaşabilmek için, o günkü teknik imkânlar ve verim anlayışıy
la oldukça yüksek kayıplarla üretim yapılmış ve daha üst kotlardaki damarlara tekrar girilmiştir. 
Bunun sonucu daha sonraki yılların üretimine yansımış, üretimin daha da gerilemesine neden ol
muştur. 

Ocak açıklığı 250 metreyi bulan yer altındaki üretim faaliyetinde nakliyat çok önemli bir hu
sustur. Havzadaki karışık nakliyat yapısı da karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Altya
pının yeniden düzenlenmesi çözüm olarak görünse de, kuyuların derinleştirilmesi zamanında ya
pılmayınca, bu kotlarda üretim oldukça zayıflamış ve maliyete yansımıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunda, nakliyatın yanı sıra, madencilik teknolojisi ve kullanılan 
enerji bakımından da önemli handikaplar yaşanmaktadır. 

Bu arada, üretimi artırmaya yönelik olan yatırım'projelerine de değinmek istiyorum: TTK'da 
üretimin idamesi, makine ve teçhizatın yenilenerek modernleştirilmesi, istikbal vaat eden işletme
lerin modernize edilerek gerekli makine ve teçhizatın donatımı, çalışanların daha da bilinçlendiril
mesi için, eğitim projelerinin mutlaka uygulanması gerekmektedir. 

Bu arada, derin yeraltı madenciliğinin, açık işletmelere nazaran pahalı ve riskli olması hepi
mizin malumudur. Bu sahalarda yeni yatırım yapılması çekiciliğini kaybetmiştir. Derin yeraltı ma
denciliği maliyetinin açık işletme maliyetiyle aynı olması imkânsızdır. 

Kurumun ürettiği taşkömürünün. ticarî maliyetini teşkil eden altı önemli girdi vardır: İşçilik, 
malzeme, elektrik, memur aylıkları, amortisman ve finansman giderleri. İşçilik, yüzde 49'a varan 
maliyet payına sahip bulunmaktadır; bunun da. satış fiyatlarına yansıtılmaması yüzünden, burada, 
zarar, daha da artmış bulunmaktadır. Burada, işçi sayısı, yerüstünde 6 707, yeraltında da 12 471, 
memur olarak da 2 508'dir. Yerüstünde ve yeraltında çalışan memur ve işçilerin sayısının azaltıl
ması uygun olacaktır. Üretimi artırmak için de, yeraltında çalışan kalifiye işçi sayısını artırmak ge
rekir. 

TTK'nın borç-alacak hanesine baktığımızda, şubat sonu itibariyle, alacak 790 milyar, borç 
34,5 trilyon TL olarak gözükmektedir. Kurum, 1996 yılında 33,5 trilyon zarar etmiştir. 1997 yılı 
zararı da 52 trilyon olarak tahmin edilmektedir. Bu da gösteriyor ki, bu Kurumun, mutlak surette, 
zarardan kurtarılması gerekiyor. 

Burada, üretim, randıman, pazarlama ve maliyet konularına da kısaca değinmek istiyorum. 
Ocak-şubat itibariyle tuvönan üretim 516 673 ton, satılabilir üretim ise 373 646 tondur. Randıman, 
401 kilogram yevmiyedir. Bu havzanın 0-10 milimetrelik kömür alicisi demir-çelik fabrikaları, par
ça kömür teshin amaçlı, filitrasyon ürünü kömür Çatalağzı Santralına pazarlanmaktadır. Burada, 1 
ton kömürün maliyeti 28 milyon 675 bin TL'dir. 

Bu bilgilerin ışığında, görülüyor ki, rehabilitasyon çalışmalarının kesin olarak yapılması ge
rekmektedir; raporda da bu belirtilmiştir. İşletmenin mevcut darboğazlarının giderilmesi ve verim
li, dinamik, üretken bir yapıya kavuşturulması için hızlı bir yapılanma sürecine girilmelidir. Bu ne-
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denle, işçilik giderlerinin kesenkes azaltılması, aslî görev olan kömür üretim faaliyetleri dışında iş
çiliğin özelleştirilmesi gerekmektedir; ayrıca, çalışanların işgücünden azamî şekilde istifade edebil
meleri amacıyla, yeni unvan düzenlemeleri yapılmalı ve prim usulleri yeniden gözden geçirilmelidir. 

Taşkömürünün önemli bir enerji hammaddesi olma özelliğinin yanında, birbuçuk asırdır kö
mür üreten Zonguldaklıların yerleşik üretim kültürünün, zaman içinde değişik sanayi ve üretim 
alanlarına döndürülmeden, diğer bir ifadeyle, yeni istihdam alanları yaratılmadan, tamamen taşkö-
müriine bağlı ekonomik hayatın sürdürülmesi imkânsız hale gelirdi. 

Elbette, TTK'nın bugünkü malî yapısıyla ayakta kalması zordur. Zararın devamı da mümkün 
değildir. Kurum rehabilite edilerek, zararın en aza indirilmesi gerekir; ancak, bu şekilde kurum ül
ke ekonomisine katkısını sürdürebilir. 

Ayrıca, Zonguldak yöresinde yeni iş sahalarının açılmasına çeşitli teşvik uygulamalarıyla yar
dımcı olunması zorunludur. 

TTK, birbuçuk asırdır, ekonomik işlevini binbir emekv zahmet, alınteri ve en önemlisi can pa
hasına sürdürmektedir. 

Zonguldak Havzasında 1,1 milyar ton jeolojik rezerv vardır. Bugün, yüzde 40'ı işletiliyor. 
Havzada elli yıllık üretim söz konusudur. Şu anda, yılda 2,7 milyon ton üretim yapılmaktadır; bu 
bile ekonomiye çok önemli bir katkıdır. 

Rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmaları çerçevesinde verimi artırmaya yönelik delme, 
patlatma sistemi, kazı ve cardox patlatma sistemli kazı çalışmalarına devam edilmelidir. Uzun va
deli projeler kapsamında, Kozlu 560-630 kat projeleri, Armutçuk 400-450-500 kat projeleri; Kara-
don, Gelik Kuyu dahili bürler kat galerileri projeleri çalışmalarına hızla devam edilmesi gerekmek
tedir. 

Ayrıca, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, merkez atölyelerinin, müstakil çalışmalarını 
sağlayacak bağlı ortaklık şekline dönüştürülmesi memnuniyet vericidir. Bu atölyelerdeki araçların 
ve iş makinelerinin modernizasyonu mutlaka yapılmalıdır. 

Biriket kömür üretimi için de Amasra'da 0-1.0 milimetre kömürleri üçüncü şahıslara biriket 
olarak satılmalıdır. Bu işin ihaleye verilmesi de sevindirici bir durum olmuştur. 

Havzada mevcut santrala ilave olarak 700 megavatlık bir santral yapım çalışmaları ÇATES ta
rafından yapılıyor. İlave santrala yeterli kömür üretmek üzere, hazırlık projelerinin de gündeme 
gelmesi memnuniyet vericidir. 

0-10 milimetre TTK kömürlerinin daha yüksek fiyatta satılabilmesi için kok üretimiyle ilgili 
etüt çalışmalarının devam etmesi de sevindirici bir durum olarak gözükmektedir. 

Rödovanslı sahalarda, 1996'da 250 314 ton üretim elde edilmiştir. Bu da önemli bir gelişmedir. 
Özetlersek, mevcut yapı içindeki sorunlar, üretimin artırılması, özellikle üretim işçisi eksikli

ği, üretim dışı işçi fazlalığı, finansman gideri, faiz karşılıkları yükü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
TTK'nın iyileştirilmesinde önemli çözüm noktaları şöyle olmalıdır: Üretim işçisi ihtiyacının 

kesinlikle karşılanması, üretim dışı işçiliklerin tasfiyesi, finansman ihtiyacının, bir defaya mahsus, 
son kez ve tamamının karşılanması, faiz yükünün karşılanması -bu da yaklaşık 32 trilyon TL'dir-
ve sosyal yardım yükünün Hazineye devri gerekmektedir. Amele birliği katkı payının kaldırılma
sı, enerji hatlarının TEDAŞ'a devri, mevcut ocakların bir kısmının üçüncü .şahıslara satılması ge
rekmektedir. 

Zonguldak Taşkömürü Havzası, Türkiye'nin taşkömürü ihtiyacının karşılanması için, bugün 
ve gelecekte stratejik bir öneme sahiptir. 
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TTK, mutlaka üretimini artırarak devam etmelidir. 

TTK için, işletme, rezerv itibariyle ekonomik olmayan sahalar, özel sektöre, rödövanslı olarak 
açılıp, havzanın ve Türkiye'nin taşkömürü üretimine katkıda bulunması sağlanmalıdır. 

Türkiye'de yeni taşkömürü yataklarının bulunması için, acilen bir araştırma programı gelişti
rilip uygulanmalıdır. 

Kömür İşletmelerinin, maliyetini düşürmek için, optimal ölçekte yapılanması gerekmektedir. 

Dünya taşkömürü piyasasını elinde tutan ve kolay jeolojik şartlarda üretim yapan ülkelerin dür 

şük fiyatla taşkömürünü pazarlaması, derin taşkömürü madenciliği yapan ülkemiz dahil, tüm ben
zer ülkelerde, taşkömürünün, maliyetinden düşük fiyatla satılmasını; yani, zararla satılmasını gün
deme getirmiş, bu ülkeler, zararı sübvanse etmek yoluna girmişlerdir. 

TTK'nın, işçilik giderlerini dolar bazında koruyarak ve işçi sayısını artırmayarak, yapılacak 
yatırımlar sonucu, satılabilir taşkömürü miktarı, 1970'li yıllardaki satılabilir üretimi olan yılda 4,6 
milyon/ton seviyesine yükseltilmesi halinde, taşkömürü sübvansiyon oranı, şu andaki yüzde 80'ler-
deki seviyesinden yüzde 20'lere inmektedir. Bu hesaplamada finansman giderleri dikkate alınma
maktadır. Ayrıca, briketleme, kok üretimi, termik santrallara ortaklık veya termik santrallara veri
len kömür birim fiyatının artırılması gibi kömürün katmadeğerinden, taşkömürü üreticisi olan 
TTK'nın, gelişmiş batı ülkelerindeki gibi yararlanması halinde sübvansiyon oranı daha da düşecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; derin taşkömürü madenciliği yapan Avrupa ülkeleri, taş
kömürü zararlarını azaltmak için, işçi sayılarını azaltmakta, üretimi belli ağırlık noktalarına yoğun
laştırmakta ve fon yaratmak için elektrik enerjisine belli oranda katkı payı koymaktadır. Türkiye 
benzer bir yol izlemiş, 1990-1995 döneminde toplam 20 909 işçi TTK'dan ayrılmış^ncak, işçi ay
rılması zararı azaltmamış, özellikle finans giderleri içinde gecikme zammı, tecil faizleri hadlerinin 
aşırı derecede yükselmesi zararı artırmış, 1993 yılında 770,5 milyon dolara kadar çıkarmış, son iki 
yılda işçilik giderlerinin dolar bazında azalmasıyla, toplam zarar da dolar bazında azalmaya başla
mıştır. 

TTK'nın orta ve uzun vadede kârlı bir kuruluş haline gelmesi, TTK İçin yeni bir kuruluş ya
sasının çıkarılmasıyla mümkün olacaktır. Bu konu, TTK'nın yeniden yapılanmasını sağlayan yeni 
bir kuruluş yasasıyla sağlanmalıdır. Özetle, aşağıdaki önerilerin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

TTK, üretimini artırarak yaşamalıdır. 
TTK, yeniden yapılanmalıdır. 

Siyasî müdahalelerin asgarî seviyede tutulduğu ve denetim düzeyinde kaldığı bir yapı oluşma
lıdır. 

TTK'nın kısa, orta ve uzun vadede yapacağı işlerin planlaması, kömürün katmadeğerinin 
TTK'da kalacağı ve pazarlama biriminin güçlendirildiği bir yapılanma olmalıdır. 

Bütün olumsuzluklara karşın, TTK'nın, en kısa zamanda bir master plan hazırlaması ve bu 
planda hangi üretim bölgelerinden ne miktar üretimin ne miktar yatırım ve maliyetle gerçekleştiri
lebileceğini objektif bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. 

Bu plan, sanayi, teshin, enerji amaçlı üretilecek taşkömürü miktar ve kalitesini vermekle kal
mamalı, oluşturulacak enerji planlamasında ilgili kuruluşlarca bir baz olarak alınmalıdır. 

TTK, toplam rezervlerini en kısa zamanda görünür rezerv kategorisine sokmak için, gerekli 
sondaj çalışmalarını bir an önce yapmalıdır. 

Üretimin düşmesine etkili olan galeri hazırlık çalışmalarının bir an önce hızlandırılarak sürdü
rülmesi gerekmektedir. 
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Yatırım kalemlerinin en büyüklerinden olan galeri, kuyu açma gibi hazırlık çalışmalarının hız

landırılması, üretimde hızlandırıcı etki olacaktır; ancak, galeri sürme çalışmalarında bulunan ekip 
sayısının giderek azalması, galeri sürme hızının ve dolayısıyla, üretim sürdürme hızının azalması 
anlamına gelmektedir. Hazırlık çalışmalarında programın sürekli gerisinde kalındığından, kısa dö
nemde üretimde ani artışlar beklenmemelidir. Hazırlık çalışmalarının ihale edilerek müteahhite ve
rilmesi, daha hızlı ve ekonomik galeri sürülmesini sağlayacaktır; ancak, galeri sürme işinin müte
ahhite verilmesi sırasında TTK'nın, aynı galeriyi, üretim veya başka bir amaçla kullanıyor olması, 
TTK'nın üretiminde bir gecikme olmayacak şekilde çalışmalarının sürdürülmesi, hazırlık çalışma
ları sırasında müteahhit tarafından uyulması zorunlu olan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hü
kümlerine olan bağlılığın TTK tarafından izlenmesi de gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TTK'nın üretimini devam ettirebilmesi için, acilen üre
tim işçisine ihtiyaç vardır. Bu sayı 3 bin civarındadır. Havzada 150 yıldan beri oluşan taşkömürü 
üretim kültürü yaşatılmalıdır. îşe alınmalar ve işten ayrılmalar, belli bir işgücü planlamasına göre 
yapılmadığı için, bazı meslek gruplarında işçi sayısı yok olma durumuyla karşı karşıyadır. Örne
ğin; merkez atölyelerinde halen çalışanların yarısının emekliliği gelmiştir. Bunlar emekli olduğu 
takdirde bu atölyelerde büyük bir kriz yaşanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işçilere yapılan "seyyanen zam" uygulamasından derhal 
vazgeçilmeli, yeni baştan, sendikayla birlikte hazırlanacak norm kadro ve gerçekçi prim sistemi ha
yata geçirilmelidir. 

TTK'da güçlü bir pazarlama biriminin de oluşturulması şarttır. 
Yeraltında ağır işçiliklerde çalışanlar, zaman içinde, yardımcı işçiliklere kaydırılmalı; ancak, 

kaydırılmadan önce mutlaka eğitilmelidir. Ağır işçiliklerde çalışanlar, diğer işçiliklere kaydırıldık
ça, boşalan kadroların genç işçilerle doldurulması sağlanmalıdır. İşe yeni alınanların eğitim düze
yinin yüksek olmasına önem verilmeli, işçilik tranferi bir eğitimden sonra gerçekleştirilmelidir. 

Özellikle yerüstü elemanlarından büyük tasarruf sağlayacak olan ve taşkömürü üretimiyle 
doğrudan ilişkisi bulunmayan, özel sektör tarafından kolaylıkla daha ucuz ve etkin şekilde yapıla
bilecek olan yemekhane gibi sosyal tesislerde çalışanların dışarıdan teminine gidilmelidir. Bu hiz
metlerin özel sektörce sağlanması durumunda, bu hizmeti yapan TTK görevlilerine de ücret öden
diğinden kısa vadede maliyeti artırıcı bir etki yaratsa da, orta vadede, bu hizmetleri yapan görev
lilerin emeklilikleri nedeniyle veya ihtiyaç duyulan başka yerüstü hizmetlere tranferleriyle gider
lerde azalma başlayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yavuz, lütfen toparlayınız. 

MEHMET ALI YAVUZ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Zonguldak lavvarının modernizasyonu için yatırım ya

pılması ya da üstenciler vasıtasıyla hizmet alımı yoluyla yararlanılması konusunda çalışmaların ka
rara bağlanarak derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Maden makineleri sanayii sadece TTK için değil, Türkiye madenciliği için de çok önemlidir. 
Merkez atölyeleri, TTK'nın veya diğer maden üreten kamu kuruluşlarının ortak olacağı yeni bir yö
netim anlayışıyla özerk bir kuruluş haline dönüştürülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TTK'nın özerk bir kuruluş olarak yapılanması, bunun 
gerçekleştirilmemesi halinde, zararı en az düzeye indirmek için, araştırma raporunda da belirtilen 
çözüm önerilerinin özellikle dikkate alınması gerektiğine inanıyor; bu duygularla Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yavuz. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Necmettin Aydın; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aydın, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN AYDIN (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; taşkömürü üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespiti ile Türkiye Taşkömürü Kurumu
nun içinde bulunduğu durumun araştırılarak, alınması gereken tedbirler konusunda kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonumuzun raporu üzerinde, Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, 18 Mart 1997, Büyük Çanakkale Zaferinin 82 nci yıldönümünü yaşıyoruz. Dünyada 
hiçbir milletin tarihinde, gerçekten böyle büyük bir zaferin olmadığını görüyoruz. Elbette ki, böy
le bir günde, Çanakkale şehitlerimizi -ki, bütün şehitlerimizi- rahmetle anıyor; huzurlarında saygıy
la eğiliyoruz. 

Ayrıca, yıllardır, özellikle ülkemizde en büyük, en yoğun iş kazasının olduğu taşkömürü ma-
denciliğindeki çalışmalar sırasında hayatını kaybetmiş madenci kardeşlerimizi de, yine bu konunun 
görüşülmesi vesileyle, rahmetle anıyoruz ve şu an, yine, madencilikte çalışan tüm işçi kardeşleri
mize de kazasız belasız, esenlikli çalışmalar nasip etmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, taşkömürü, sanayi devriminde 
çok önemli bir fonksiyon ifa etmiş ve halen de, başta demir-çelik, enerji sektörü olmak üzere, çi
mento, kâğıt gibi sanayilerin vazgeçilmez önemli bir unsurudur. Petrol ve doğal gaz yataklarının kıt 
olması münasebetiyle, zaman içerisinde, özellikle koklaşabilir taşkömürünün önemi azalmamıştır; 
bilakis, sanayileşmiş ülkeler üretime devam.etmektedirler. Hatta, taşkömürü tüketimi, enerji gibi, 
demir-çelik gibi, sanayileşmenin, ekonomik gelişmişliğin temel ölçeklerinden sayılmıştır. 

. Yine, bugün, yeryüzünde, takriben 3,5 milyar tona yakın töşkömürü üretiminin 500 milyon to
nunun Amerika Birleşik Devletlerinde, 250 milyon ton civarındaki kısmının Avrupa'da, 400 mil
yon tonluk üretim kısmının da Bağımsız Devletler Topluluğunda olduğunu gördüğümüzde, sana
yileşmeyle, gelişmişlikle taşkömürü arasında fevkalade bir orantının, doğru bir orantının olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla, bugün, 2,5 milyon ton gibi fevkalade düşük bir üretim seviyesiyje, ülke
mizdeki sanayileşmenin ne durumda olduğunu da, elbette ki, görmek mümkündür. 

Bugün, dünyadaki sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen tamamında taşkömürü üretimi devam 
etmektedir; kesinlikle, herhangi bir tasfiye söz konusu değildir. Almanya'nın 60 milyon ton, İngil
tere'nin 50 milyon ton, İspanya'nın takriben 20 milyon ton taşkömürü üretimi yaptığını, bu üreti
me her türlü şartlarda devam ettiğini ve hatta, ton maliyetlerinin hemen hemen bize yakın olduğu
nu görürsek; bu konuda, özellikle dünyadaki taşkömürüyle ilgili stratejiler hakkında bir bilgi ve fi
kir sahibi oluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, Zonguldak İlinin taşkömürüyle ilgili bağımlılı
ğı bu kürsüde çok iyi bir şekilde ifade edildi, hep beraber dinledik. Hakikaten, son onbeş yıldır, 
Türkiye Taşkömürüne bağlı olarak, bölgemiz, 1970'li yıllara kadar Türkiye'nin en kalkınmış, sa
nayileşmede en örnek bölgelerinden biriyken, maalesef, 1980'li yıllardan sonra, dünyadaki birta
kım gelişmelere paralel olarak ve ülkemizde de yanlış birtakım politikalar yüzünden fevkalade bü
yük bir psikolojik sıkıntı içerisine girmiştir; Zonguldak ve Zonguldak halkı, maalesef, Türkiye'nin 
bir nevi kamburu gibi lanse edilmeye çalışılmıştır. Bu ise, takriben 1 milyon insanın yaşadığı hav
zada fevkalade büyük bir rahatsızlık sebebi olmuş; dolayısıyla, bu Meclis araştırması, böyle tarihî 
bir dönüm noktasında, fevkalade önemli bir gerçeğin tespitinde, fevkalade önemli bir görev ifa et
miştir. Bu münasebetle, bu raporun, bölgemiz açısından, ülkemiz açısından fevkalade sevindirici 
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birtakım gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu görüyoruz. Ancak, bugüne gelişte, elbet
te ki, birkaç hususun.altını çizmekte fayda görüyoruz; o da, maalesef, ülkemizde kamu işletmeci
liğinin mutlaka yeniden ele alınması gerçeğidir. Bir KİT genel müdürünün -sanıyorum televizyon
da dinledim- bir olayını burada nakletmek, bugünkü kamu işletmeciliğiyle ilgili bir fikrin ortaya 
çıkmasında faydalı olacaktır. 

Yeni göreve başlayan bir genel müdür veya bir yetkili "kızım, bana kurşunkalem ile silgi ge
tirir misin" der; kendisine, hemen bir kurşunkalem ve bir silgi getirilir; kendisi "hayır, böyle değil; 
ben, sizden, resmî yoldan, evrakı, zimmetiyle beraber bunu istiyorum" der ve görevli kızımız gi
der. Tam üç ay sonra, elinde iki evrakla gelir; "efendim, depomuzda kurşunkalem kalmamıştır, do
layısıyla getiremedim; silgiyi ise, tasarruf genelgesine takıldığından dolayı alamıyoruz" der. 

Buradan, şu gerçeği görüyoruz. Hakikaten, ülkemizde, kamu işletmeciliği, maalesef, özelleş
tirme stratejileri noktasında, fevkalade ihmal edilmiş, ıslah edilmemiştir. Bugün, önümüze çıkan 
KİT'lerdeki -kamu teşebbüslerindeki- bu halin sebebi de, geçmişteki, işte bu yanlış yaklaşımlardır 
ve özelleştirmenin gereği olarak, bu müesseselere, mutlaka zarar etmesi, hantal hale gelmesi zaru
reti varmış gibi bir anlayışla yaklaşılmasıdır. Bugün, ülkemizde, Türkiye Taşkömürü Kurumuyla 
ilgili olarak, hep beraber bir gerçeği görüşürken, yeniden, kamu iktisadî teşebbüslerimizin daha di
namik, daha rantabl, daha rasyonel işleyebileceği bir yapıya mutlaka kavuşturulması lazımdır. 

Elbette ki, bu rapor, bölgemiz açısından fevkalade faydalı sonuçları da içermiştir. Bu rapor, az 
önce Doğru Yol Partisinin çok kıymetli sözcüsü tarafından da ifade edildi, hakikaten, TTK ile ilgi
li yapılabilecekleri hemen hemen lanse etmektedir. Bu açıdan, bizim açımızdan da fevkalade se
vindiricidir. 

Geçmişte, tabiî, belki en önemli yanlışlıklarımızdan biri de şudur: Özellikle, kamu iktisadî te
şebbüslerinde, yanlış istihdam politikalarının uygulanması nedeniyle buralara gelinmiştir. Az ön
ce, raporumuzdaki tespiti, Doğru Yol Partisinin sayın sözcüsünün de ifade ettiği gibi, hep beraber 
dinledik. Bugün, Türkiye Taşkömürü Kurumunun yeraltında çok ciddî anlamda işçi açığı vardır. 
Hatta, takriben 5 000 civarında çok ciddî olarak açığı vardır; ancak, bir başka gerçek var. Bakınız, 
Zonguldak'ta -tüm ilçeler dahil- emniyete mensup polis sayısı 850'dir; Türkiye Taşkömürü Kuru
mundaki bekçi sayısı ise 951'dir... Hakikaten, böyle bir istihdam politikasıyla, bu kurumun bugün
lere nasıl geldiğine şaşmamak mümkün değildir. Elbette ki, süratle, bu kurumlarda çok ciddî an
lamda personel politikaları mutlaka uygulanmalıdır. Dolayısıyla, bugüne gelinen çizgideki yanlış
lıklar süratle düzeltilmek mecburiyetindedir. 

Yine, aynı şekilde, kurumda takriben 2 700 sözleşmeli personel ve memur vardır ki, bu nok
tada da lazım olan personel sayısı ya 500 ya da 700'dür. Dolayısıyla, kurumun ihtiyacı olan istih
dam noktasındaki ihtiyaçları karşılanamamış, bilakis, birtakım hizmetlerde ve hatta fevkalade ge
reksiz, lüzumsuz noktalarında ise personel fazlalıkları meydana gelmiştir. Dolayısıyla, kurumun 
bugünlere gelmesindeki en önemli hususlardan birisi de belki bu olmuştur. 

Bu raporun, belki, tek cümleyle ifade edilebilecek sonucu, bölgemiz açısından ve ülkemiz açı
sından şudur: Zonguldak Taşkömürü Havzası, Türkiye'nin taşkömürü ihtiyacının karşılanması için, 
bugün ve gelecekte stratejik bir öneme sahiptir, TTK, mutlaka üretimini artırarak devam etmelidir. 
Elbette ki, raporun, az önce kürsüde ifade edilen diğer teknik sonuçları da fevkalade önemlidir; an
cak, bu gerçeğin tespit edilmesi, elbette ki, ülkemiz açısından da, bölgemiz, havzamız açısından da 
fevkalade verimli, fevkalade olumlu bir havayı oluşturmuştur. 

Çok şükür, Zonguldak halkı, bu raporla beraber, artık, Türkiye'nin sırtında bir kambur olma
dığını görmüştür, görecektir ve inşallah, Zonguldak Havzası, yine, yüz yıla yakındır, Türk ekono
misine, ülke kalkınmasına yaptığı katkıyı devam ettirecektir. 
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Esas sevinilecek husus ise, 54 üncü Hükümetin, hakikaten, bir itfaiyecinin yangına yetişmesi 

gibi, bölgemizle ilgili problemlere çok ciddî anlamda eğilmesi ve el atmasıdır. Bir noktada, bölge
miz, 54 üncü Hükümetin de, bu rapor çerçevesindeki görüşler istikametinde doğru yaklaşımlarıy
la, inşallah, içine düştüğü sıkıntıdan, bunalımdan kurtulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye taşkömürleri bazında olması itibariyle, bir tablo
yu özellikle huzurlarınızda arz etmek istiyorum: Bakınız, az önce burada birtakım rakamlar telaf
fuz edildi. Aslında, Türkiye'deki kamu iktisadî teşebbüsleri bilançolarının çok ciddî bir analize ta
bi tutulma mecburiyeti vardır. Bu bilançolar bu noktaya nasıl gelmiştir; bu kurum, geçen sene, na
sıl 23 trilyon lira zarar etmiştir; bu sene öngörülen 52 trilyon liralık zarar nedir, ne değildir?.. El
bette ki, vaktimiz elvermediği için, çok fazla teferruatına girme imkânımız yok; fakat, karaelmasın, 
Türkiye Taşkömürünün, bu siyah kömürün beyaz bilançosu, işte şu gösterdiğim tablodur. Bu tab
loda, bu yeni dönemde, 54 üncü Hükümetin -özellikle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza ve 
bürokratlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum- önümüze koyduğu perspektif, hakikaten, 
Zonguldak ile ilgili o rakamların ne kadar yanlış olduğunu da ortaya koymuştur. Bakınız, bu tab
lo, bu kurumun, önümüzdeki üç dört sene içerisinde, en geç 2000 yılında, doğru politikalarla kâra 
geçebileceğini bize göstermektedir; şu andaki 2,5 milyon ton üretimin, çalışan sayısı 21 binde sa
bit kalmak üzere, 6 milyon ton civarında üretimle, takriben 2 trilyon lira civarında bir kârla 2000 
yılında böyle mükemmeldir bilançoya ulaşılabileceğini rasyonel olarak önümüze koymuştur. 

Yine, bu rapor çerçevesinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın almış olduğu doğru 
kararlarla, başta, Amasra biriket kömür ihalesinin süratle verilmesine, yeraltı işçi açığının süratle 
giderilmesine yönelik çalışmalarla ve fiyatlandırma konusunda, taşkömürünün daha iyi pazarlan-
ması konusunda yapılan çok ciddî çalışmalarla^ önümüzdeki en yakın süre içerisinde, bu kurumun, 
hakikaten, Türkiye'nin en dinamik, en rantabl, en rasyonel çalışan kurumlarının içerisinde olacağı 
işaretlerini bize vermektedir. 

Bir diğer sevindirici husus ise, Hükümetimizin bölgemizle ilgili sıcak yaklaşımıdır. Özellikle, 
Sayın Başbakan tarafından yayınlanan genelgedeki şu cümleyi huzurlarınızda tekrar ifade etmek is
tiyorum: "Zonguldak Havzası ekonomisini canlandırarak, havza ekonomisinin sadece taşkömürü-
ne ve bu kömürü işleten Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı olmaktan kurtarmak, Türkiye Taşkö
mürü Kurumunun sorunlarını çözmek, havzanın ekonomik ve sosyal kalkınması sağlanmak üzere, 
Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin koordinasyonunda bir çalışma grubu oluşturulmuştur." 
Dolayısıyla, huzurlarınızda, tekrar, 54 üncü Hükümete bu çerçevede teşekkür ediyoruz. 

Bu genelge çerçevesinde, yine, Devlet Bakanımızın koordinasyonunda şu gördüğünüz tablo
daki çalışma şeması ortaya çıkarılmış ve özellikle, ilgili bakanlıklarda ve ilgili kuruluşlarda oluşan 
komisyonla^ ilk toplantısını Zonguldak'ta yapmış, bölgenin ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun 
kurtarılması noktasındaki çok ciddî gelişmeler ve bu gelişme süreci başlamıştır. İnşallah, bu genel
geyle ve bu çalışmayla, Zonguldak'ta yeni bir dönem, yeni bir tarih başlamıştır. Her şeyden önce, 
bu kurum, yeniden, Türkiye'nin en rasyonel, en rantabl çalışan kurumu haline getirilecektir. 

Bu çerçevede, elbette ki, bölgenin, özellikle ekonomik gelişmesinin, Sakarya'dan Samsun'a 
kadar bir hinterlandı ilgilendirdiğini düşünürsek ve bu vilayetin, taşkömürü işletmelerine bağlı ku
rulan işletmelerle bugüne kadar 50'ye yakın vilayetten göç almış bir bölge olduğunu düşünürsek, 
bu bölgedeki ekonomik hareketlerin ülkemizin genelini de fevkalade ilgilendirdiğini ve etkilediği
ni düşünmemiz mümkündür. 

Dolayısıyla, inşallah, önümüzdeki dönemde, bu bölgedeki yatırımlarla ilgili birkaç cümleyi, 
birkaç başlığı da huzurlarınızda arz etmek istiyorum: Özellikle, bölgemizde Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun inisiyatifindeki maden aramacılığında, Havza-i Fahmiye Kanununun Meclisimize 
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sevk edilmesiyle çok ciddî bir adım atılmıştır. Artık, bu bölge, taşkömürünün dışındaki madenle
rin araştırılması açısından da, özel sektöre, işletmecilere açılmaktadır. 

Bir diğer önemli gelişmeyse, özellikle, bu havzanın, yine, Sakarya'dan Samsun'a uzanan çiz
gide, hakikaten, bölgenin, hatta Türkiye'nin en süratli, en dinamik ekonomik kalkınmasını gerçek
leştirecek birtakım temel adımlar da atılmaktadır. Bunların başında ise, Filyos Limanı gelmektedir. 
Bugün, Türkiye'nin en büyük boşaltma kapasiteli limanı Haydarpaşa'dır; takriben 5 milyon ton bo
şaltma kapasiteli Haydarpaşa Limanının iki misli büyüklüğünde, 10 milyon ton boşaltma kapasite
li Filyos Limanı ihaleye çıkarılmıştır. Bu gördüğünüz, ihale şartnamesidir; 4 Nisanda teklifler açı
lacak ve Türkiye'nin, deniz limancılığında, belki en büyük olayı, yine, bölgemizde gerçekleştirile
cektir. Bu noktada, Ulaştırma Bakanlığımızın bu bölge açısından yapmış olduğu çalışma münase
betiyle, elbette ki, kendilerine, teşekkürlerimizi arz etmeyi bir borç kabul ediyoruz. 

Yine, özellikle, Enerji Bakanlığımızın, bölgemize yönelik çok ciddî alternatif yatırımları, bil
hassa, taşkömürüyle bağlantılı yatırımlarla ilgili çalışmalarını da özellikle burada zikretmek istiyo
rum 

Termik santrallara gelince; şu andaki mevcut 2x150 Çatalagzı Santralına ilaveten; yine, ikin
ci bir 2x350 Çatalagzı Santralı; Filyos'daki 1 000 mevgavatlık santral; yine, Amasra B bölgesi için 
düşünülen 2x350 santrallarla, bölgemizde, takriben, 2 bin megavat gücünde bir santrallar zinciri 
programı üzerinde çok ciddî bir çalışma yapılmaktadır. 

Ben, belki Bakanımız yine burada zikreder diye teferruatına girmek istemiyorum; ancak, Fil
yos ve ileride düşündüğümüz Ereğli serbest bölgesiyle ilgili çalışmalarımız; Bartın, Karabük, Ereğ
li, Çaycuma organize sanayi bölgelerinin süratle bitirilmesine yönelik çalışmalarımızla; yine "Fil
yos vadisi" dediğimiz, takriben 64 kilometrelik Filyos Çayının yatağının ıslahıyla ortaya çıkacak 
takriben 10 bin dönümlük büyük vadi arazisinin sanayileşmeye açılması çalışmalarımız, bölgemi
zin, ekonomik olarak, Türkiye'nin, hatta, belki Balkanların en süratli, en dinamik kalkınmaya ha
zır bir bölgesi haline geleceğinin işaretleridir. Özellikle, karayollarıyla bölgemizin, vadimizin 
TEM'e bağlanarak; Bartın'a bir demiryolu bağlantısıyla, Bartın Limanının daha fonksiyonel hale 
gelmesi için yapılan çalışmalar da, bölgemizin, hakikaten gelişmesine yönelik fevkalade önemli 
adımlardır. 

Yine, bir diğer önemli husus, Türkiye Taşkqmürü Kurumunun, inşallah, önümüzdeki günler
de yapacağı çalışmaları hep beraber takip edeceğiz. Yalnız, bu 6 milyon ton, 2000 yılındaki üretim 
hedefi değildir. Daha da ileriye giderek, Türkiye'nin, 2000'li yıllarda, 2010 yıllarında ihtiyaç ka
pasitesi olarak düşünülen 30-40 milyon ton taşkömürü ihtiyacını karşılayacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen toparlayınız. 

NECMETTİN AYDIN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
İnanıyoruz ki, hakikaten, taşkömürüyle beraber -az önce ifade ettiğim entegre alternatif yatı

rımlarla- yüz yıldır, ülkemize en önemli ekonomik katkıyı sağlayan bu bölge, inşallah, çok yakın 
bir zamanda, yine, Türkiye'nin en önemli, dinamik bir bölgesi haline gelecektir. Bölgemiz, yeni
den sanayileşmenin merkezi olacaktır; bölgemiz, yeniden, 2 000 megavatlık gücüyle, enerjinin baş
kenti olacaktır; bölgemiz, yeniden, ulaşımın, sanayinin merkezi olacaktır ve bölgemiz, zaten, eme
ğin başkentidir, emeğin başkenti olmaya da devam edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, çalışmalarımızın hayırlı olmasını dili
yorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Metin Arifağaoğlu; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 

Sayın Arifağaoğlu, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA METÎN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 arkadaşı ile Zonguldak Milletvekili Hasan 
Gemici ve 9 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespiti ve Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi, en içten sevgiler
le, saygılarla selamlıyorum. 

Çanakkale Zaferinin yıldönümü nedeniyle "Çanakkale geçilmez" dedirten 250 bin şehidimizi 
ve bunların eşsiz komutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, sevgiyle, saygıyla, rahmet ve şük
ranla anıyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Taşkömürünün, demir-çelik ve enerji sektörü için vazgeçilmez bir hammadde, ülkemiz için 
stratejik bir maden olduğu gerçektir. 1848 yılından bugüne kadar, 149 yıllık kömür üretimiyle, 
Zonguldak, daima, Türkiye'nin sanayileşme hamlelerinin itici gücü olmuştur. 

Dünyada toplam taşkömürü rezervleri ve mevcut üretim seviyesi göz önünde bulunduruldu
ğunda, taşkömürü rezervlerinin 170 yıllık, linyit rezervlerinin 400 yıllık, hampetrolün 45 yıllık ve 
doğalgazm da 60 yıllık ömrünün kaldığı söylenebilir. Bu tabloya bakıldığında, kömürün ne kadar 
Önemli bir maden olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Demir-çelik endüstrisi, Türkiye Taşkömürü Kurumunun ikinci büyük alıcı grubudur. Demir-
çelik fabrikaları, Türkiye Taşkömürü Kurumundan aldıkları kömürü, bünyelerinde bulunan tesis
lerde, kok ve yan ürün olarak çeşitli kömür kimyasal türevlerini üretmekte ve kârlı olarak pazarla-

. maktadırlar. Böylece, taşkömürünün koka dönüşümü esnasında, katma değeri, demir-çelik endüst
rilerine kalmaktadır, 

Yakın bir gelecekte, Türkiye'nin, koklaşabilir kömür açısından tamamen dışa bağımlı bir ül
ke haline gelmesinden ve bu hususun demir-çelik endüstrisi açısından son derece stratejik olmasın
dan dolayı, bir araştırmanın yapılması gerekmektedir, 

Diğer bir nokta şudur: Koklaştırma işlemi esnasında, ısıtmada ulaşılan sıcaklık koklaştırması 
olmak üzere üç yöntemle yapılmaktadır. Düşük ve orta sıcaklık koklaştırmasında oluşan gaz ve sı
vı ürünlerin kimyasal hammadde olarak, kokun ise dumansız yakıt olarak endüstride kullanılması 
olanağı varken, yüksek sıcaklık koklaştırmasında amaç, demir-çelik endüstrisi için gerekli koku 
üretmektir. • 

Koklaşma özelliği iyi olan taşkömürlerinden metalurjik kok üretilirken, koklaşma özelliği kö
tü taşkömürleri ile hiç olmayan taşkömürlerinden ise kok tozu ya da form kok üretiminde yararla
nılabilir. 

Böylece, düşük sıcaklık koklaştırılmasıyla, dumansız yakıt üretimi, gaz ve sıvı bozunma ürün
lerini kimyasal hammadde olarak kullanabilme olanakları vardır. 

Amasra kömürleri gibi, hiç koklaşamayan veya Armutçuk kömürleri gibi az koklaşan kömür
lerin dana yüksek katma değer yaratacak şekilde doğrudan briketlenmesi yerine, bir başka alterna
tif olarak, düşük sıcaklık koklaştırma yöntemiyle koklaştırılarak, konutlar ve sanayi için kaliteli ya
kıt ve kimyasal ürünleri (örneğin, naftalin, benzol, katran gibi) elde edebilme imkânları mevcuttur. 

ÇATES-B termik santralına verilen kömür fiyatının yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Tür
kiye Kömür İşletmelerine bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletmesinden Çayırhan Termik Santralına 
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verilen kömür fiyatlarıyla asıl bazda karşılaştırılması yapıldığında, TTK'nın, ÇATES-B'ye yaptığı sa
tıştan yıllık kaybı, protokol değerlerine göre, haziran 1996 fiyatlarıyla, yaklaşık 997 milyar liradır. 

Merkez Atölye veya diğer adıyla Maden Makineleri Fabrikasında yetişmiş bir insangücii var
dır. Bu yetişmiş kadroyla daha çok üretim yapmak mümkündür. Edinilen tecrübelerle, büyük debi-
li dalgıç pompalar üretilebilmiştir. Bu kadar büyük ve önemli pompalar üretilmesine rağmen, ihti
yacı olan diğer kamu iktisadî teşebbüslerinin bundan haberi olmamakta, ihtiyaçlarını ithalatla ger
çekleştirmekte ve döviz kaybına neden olunmaktadır. 

Buradan şu neticeye varmak İstiyorum. Maden Makineleri Fabrikası özel sektör gibi çalışama-
mış, üretim çeşitlerini iç piyasaya duyuramamıştır. Derin taşkömürü madenciliği yapan Avrupa ül
keleri, taşkömürü zararlarını azaltmak için işçi sayılarını azaltmakta, üretimi, belli ağırlık noktala
rında yoğunlaştırmakta ve fon yaratmak için elektrik enerjisine belli oranda katkı payı koymakta
dırlar. Türkiye de buna benzer bir yol izlemiş, 1990-1995 döneminde toplam 20 909 işçi TTK'dan 
ayrılmış; ancak, işçi ayrılması zararı azaltmamış, özellikle, finans giderleri içinde gecikme zammı, 
tecil faizleri hadlerinin aşırı derecede artması, zararı artırmıştır. 1993 yılında zarar 770,5 milyon 
dolara çıkmış. Son iki yılda işçilik giderlerinin dolar bazında azalması nedeniyle 1994 yılı zararı 
515 milyon dolara, 1995 yılı zararı 443 milyon dolara inmiştir;.1996 yılı zararı 33 trilyon 360 mil
yar liradır. 

Sıralanan örnekler TTK'nın içinde bulunduğu hukukî çerçeve içinde geçerli olmakla birlikte, 
TTK'nın sorunlarını tam anlamıyla çözmeye yeterli olmayıp,'zararı, kabul edilebilir bir seviyeye 
çekebilecek önerilerdir; ancak, TTK'nın kuruluş kanununda belirtilen amaç ve faaliyetler konula
rının tam anlamıyla yerine getirilmesi suretiyle, mevcut zararlardan tamamıyla kurtulmak müm
kündür. 

TTK'nın, orta ve uzun vadede kârlı bir kuruluş haline gelmesi, TTK için yeni bir kuruluş ya
sası çıkarılmasıyla mümkün olacaktır. 

TTK'nın yeniden yapılanması, yeni bir kuruluş yasasıyla sağlanmalıdır. Komisyon üyesi di
ğer arkadaşlarım, bu hususa özellikle değindiler. Bu olayı, çok memnuniyet verici olarak değerlen
diriyorum ve yakın bir gelecekte, ilgili kanunların çıkacağını ümit ediyorum. 

TTK, üretimini artırarak yaşamalıdır. 
TTK, yeniden yapılanmalıdır. Bu yeniden yapılanmada, profesyonelce çalışan bir yönetim; ça

lışanların, yönetime sermayeyle eşit olarak katıldığı bir yönetim kurulu; siyasî müdahelelerden as
garî seviyede uzak tutulan denetim mekanizması; TTK'nın kısa ve uzun vadede yapacağı işlerin 
planlancağı; kömürlerin katma değerinin TTK'da kalacağı ve pazarlama birimlerinin güçlendirile
ceği bir yapılanma olmalıdır. 

TTK, toplam rezervlerini, en kısa zamanda "görünür rezerv" kategorisine sokmak için gerek
li sondaj çalışmalarına bir an evvel başlamalıdır. 

Üretimin düşmesinde etkili olan galeri hazırlık çalışmalarının, bir an önce hızlandırılarak sür
dürülmesi gerekmektedir. 

. Yatırım kalemlerinin en büyüklerinden olan galeri, kuyu açma gibi hazırlık çalışmalarının hız
landırılması, üretimi de hızlandırıcı yönde etki yapacaktır; ancak, galeri sürme çalışmalarında bu
lunan ekip sayısının giderek azalması, galeri sürme hızının, dolayısıyla, üretim sürdürme hızının 
azalması anlamına gelmektedir. 

Hazırlık çalışmalarında programın sürekli gerisinde kalındığından, kısa dönemde, üretimde 
ani artışlar beklenmemelidir. Hazırlık çalışmalarının ihale edilerek üstleniciye verilmesi, daha hız
lı ve ekonomik galeri sürülmesini sağlayacaktır; ancak, gaİeri sürme işinin üstleniciye verilmesi sı-
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rasında, TTK'nın, aynı galeriyi üretim veya başka bir amaçla kullanıyor olması, TTK'nın üretimin
de bir gecikme olmayacak şekilde çalışmaların sürdürülmesi, hazırlık çalışmaları sırasında, üstle-
nici tarafından uyulması zorunlu olan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümlerine olan bağlı
lığın TTK tarafından izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Yönetim politikalarıyla ilgili olarak, idarî destek birimleri yerine üretim birimlerinin güçlen
dirilmesi, üretken sınıflara ağırlık veren bir istihdam politikasının yaşama geçirilmesi, en az üretim 
ve en az işçi sayısının ya da mülkiyet niteliğindeki bir değişimin iyileşme olacağı kabulünden vaz
geçilmesi ve evrensel işletmeciliğin rasyonel kurallarına göre hareket edilmesi, tüccar gibi çalışa
bilecek bir pazarlama biriminin yaşama geçirilmesi uygundur; işçi ve teknik elemanların da temsil 
edilebileceği, politik baskılardan uzak bir yönetim yapısının kurulmasını gerekli görmekteyiz. 

Zonguldak İlinde yaptığımız incelemeler esnasında, Zonguldak halkı ve TTK çalışanları, 
ocakların kapanacağını, Zonguldak'm yaşanır bir il olmaktan çıkacağını belirttiler. Zongundak'ın 
işçisi, memuru, esnafı, köylüsü, kentlisi, hepsini, demoralize olmuş, çalışma şevki ve azmini kay
betmiş durumda gördük. Halkta, hakli olarak "TTK olmayınca Zonguldak olmaz" anlayışı bulun
maktaydı. Zonguldak üzerine, sanki ölü toprağı atılmış, halkın hoşnutsuzluğunu, her kesimde ve 
her noktada görmek durumunda kaldık. Bu nedenle, araştırma komisyonu raporuna oldukça önem 
veriyoruz. TTK'nın kurtulmasını Zonguldak'm kurtulması olarak görüyoruz. 

Araştırma komisyonu raporunda, kısa zamanda uygulanabilir tedbirlerin önerildiğini görüyo
ruz. 54 üncü Hükümetin bu önerilere nasıl baktığını öğrenmek istiyoruz. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu yeraltı ocaklarında inceleme yaparken, hazırlık ve üretim işçile
rinin az olduğunu gördük. Ayrıca,, 196 elektrik teknisyenine acil ihtiyaç bulunduğunuilgililerden 
öğrendik. Netice olarak, yerüstünde eleman fazla, yeraltında eleman az. Hemen akla gelen çözüm 
şu oluyor; yerüstünde çalışanları eğitime tabi tutarak yeraltında istihdam etmek; ancak, mevcut üc
ret politikasıyla, yerüstünde çalışanları yeraltına çekmek hiç de öyle kolay bir iş gibi gözükmüyor. 
Yerüstünde çalışanları yeraltına çekmek için, ücret politikasını cazipleştirmek, her ne koşulda olur
sa olsun siyasîlerin yapılan işe müdahale etmemesi gerekmektedir. Bakınız, yeraltında ve yerüstün
de çalışanların aldıkları ücretleri sizlere aktarmak istiyorum: 

Yeraltında çalışan bir işçinin yıllık ortalama net ücreti 51 133 649 lira; oysa, yerüstünde çalı
şan bir işçinin ücreti ise 37 176 458 liradır. Bu ücret sistemiyle, yerüstünde çalışanları yeraltına 
çekmek zordur. Her bir işçi, torpil bulup, adamını bulup yerüstüne geçmektedir; nitekim de böyle 
olmuştur. 

Yeraltında çalışan daimi işçi, yerüstünde çalışanın en az iki katı ücret almalıdır. İncelemele
rimde, Avrupa'da bu ücret sisteminin uygulandığını gördüm. Yeraltında çalışan grup işçisinin, ya
ni bir ay çalışıp bir ay dinlenen işçinin ise en az ikibuçuk katı maaş almasını uygun buluyoruz. 

Burada yeri gelmişken bir ilave yapmak istiyorum. Faizi körükleyen, enflasyonu artıran sis
tem içerisinde ücretlere ne kadar zam yaparsanız yapın, enflasyon canavarından en çok etkilenen 
dargelirliler olmaktadır. Bugüne kadar yaşanan gerçekler budur. 

Yıllardır enflasyon oranının yüksek olmasından dolayı Zonguldak'a özel sektör yatırımları 
girmemiş ve bu şirin ilimiz sadece kömür üretimine bağımlı kalmıştır. Yüksek faiz sistemi varken, 
sermaye sahiplerine yatırım yaptıramazsınız. Neden, niçin yatırım yapsın; risksiz, zahmetsiz faiz 
geliri varken sıkıntıya girmek istemezler. Özel teşebbüsün yeni tesisler kurması bu nedenle sağla
namıyor; ancak, devlete ait çalışır tesislerin satışı marifet sayılıyor. 

Halk arasında "hükümet, işine geldiği kararları uygular, işine gelmeyenleri uygulamaz" anla
yışı vardır. Gelecek seçim için çalışır, kadrolaşmaya gider; yeraltı için gerekli işçiyi siyaset uğru
na vasıfsız alırsanız üretimi artıramazsınız, zararı katlayarak büyütürsünüz. 
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Araştırma Komisyonu raporunda belirtilen konuların uygulanması için yeni yasalara ihtiyaç 

vardır. Bu yasaları çıkarmak için üzerimize düşen görevi yapacağız; ancak, 54 üncü Hükümetin, 
gelecek seçim için değil, Türkiye'nin geleceği için çalışmalar yapmasını ve enflasyonu düşürmeye 
esas kesin kararlar almasını bekliyoruz. 

Gelin, gelecek seçim için değil, güzel Türkiye için çalışalım; 20 nci Dönem olarak bunu başa
ralım. 

Araştırma komisyonu, büyük gayretlerle ve her konuda ittifakla hazırladığı raporu, Genel Ku
rulumuza getirdi ve şu anda görüşmekteyiz. Bu rapor, rafa kaldırılmasın istiyoruz; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin aslî görevi olan denetimin yapıldığına bu halkı inandırmak ve olumlu kararların 
uygulandığını görmek istiyoruz. 

Rapor için çok büyük miktarda mesai harcandı; değerli uzmanlardan yardım alındı; işyerlerin
de incelemeler yapıldı ve karşınıza somut önerilerle gelindi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, raporda belirtilen tedbirlerin ve önerilerin uygulanma
sını bekliyor, bu rapora emeği geçen değerli milletvekillerine, bürokratlara, uzmanlara şahsınızda 
teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arifağaoğlu. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hasan Gemici; buyurun.(DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gemici, süreniz 20 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun içine düşürüldüğü durum ile sürekli zarar eder duruma gelmesine yol açan 
idarî ve siyasî nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla, 4.4.1996 günü ku
rulan Meclis araştırması komisyonunun raporuyla ilgili, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. 

Bugün, Çanakkale Zaferinin yıldönümüdür; bu vesileyle, Çanakkale şehitlerimizi ve Ulu Ön
der Atatürk'ü rahmet ve şükranla anıyorum. Sizleri, tüm vatandaşlarımızı ve Zonguldak'taki tüm 
madencileri saygıyla selamlıyorum. Yine, bugün hayatta olmayan madencilerimizi rahmetle, şük
ranla anıyorum. 

Öncelikle, başta, araştırma komisyon üyeleri oİmak üzere; rapora emeği geçen, katkıda bulu
nan kişilere teşekkür etmek istiyorum. 

Zonguldak, bir anlamda kömürle var olmuştur. Her türlü ekonomik ve sosyal hayat kömüre 
bağlı olarak şekillenmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte, havza, demir-çelik ve 
enerji sektöründe yapılan yatırımlarla, ülkemizin en önemli sanayi merkezi olmuştur. Havza, yıl
larca demir-çelik ve enerji sektörüne ucuz kömür temin etmiştir; yıllarca, ülke sanayisine kaynak 
aktarmıştır. 

Tarihsel süreç içinde önce Etibanka, daha sonra TKİ'yc bağlı bir kuruluş olan Ereğli Kömür 
İşletmeleri, bugünkü adıyla TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) yakın zamana kadar, bölgede dev
letin yapması gereken yol, köprü, su ve benzeri altyapı; okul, cami ve benzeri sosyal hizmetleri de 
yapmıştır; bu toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamıştır.-

1970'li yıllarda 42 bin kişiyi istihdam eden, yıllık satılabilir üretimi 4,5-5 milyon ton olan 
kuruluş, özellikle 1983 yılından sonra darboğaza girmiş, üretim ve istihdam giderek düşmeye baş
lamış, zararı her geçen gün biraz daha artmıştır. 1996 yılı sonu itibariyle, Kurumda istihdam, yak
laşık 20 bin kişiye, satılabilir üretim 2,4 milyon tona düşmüştür. 

Bu duruma gelişin sebeplerini ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz: 
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Birincisi; diğer kamu iktisadî kuruluşlarında olduğu gibi, Kurumun, siyasî karışmalara açık 

yönetim yapısıdır. İkincisi; idame yatırımlarının, zamanında ve yeterli şekilde yapılmamasıdır. 
Üçüncü neden; bozuk finansman yapısıdır. Dördüncü neden; yeraltı, yerüstü işçi dengesinin bozul
ması ve resen emekli uygulamaları ve yanlış ücret politikalarıdır. Beşinci neden ise; pazarlama po
litikalarının yetersizliğidir. 

Araştırma Komisyonu raporu, bütün bu konulan en geniş bir şekilde incelemiş ve çözümler 
önermiş bulunmaktadır. Rapordan çıkan sonuç, ülkemizin sanayileşmesi ve uzun vadede enerji ih
tiyaçları göz önünde tutularak Türkiye Taşkömürü Kurumunun mutlaka yaşatılması ve taşkömürü 
üretiminin artırılarak devam ettirmesi yönündedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; rapor, ülkemizde taşkömürü üretim ve maliyetin açık tutulması 
amacıyla önce, dünya kömür rezervlerini, kömür üretimi ve ticaretiyle, fiyatları belirttikten sonra 
taşkömür üretimini sübvanse eden tek ülkenin Türkiye olmadığını, Almanya, İngiltere, Fransa gi
bi ülkelerin taşkömürü ocakları daha iyi yeraltı şartlarına sahip oldukları halde, taşkömürünü, ton 
başına 220 dolara mal ettiklerini ve ton başına 165-178 dolar sübvansiyonda bulunduklarını; düşük 
dünya fiyatlarına rağmen, üretimi azaltsalar dahi, bu ülkelerin hiçbir zaman üretimden vazgeçme
diklerini ortaya koymaktadır. 

Taşkömürünün, ülkemiz enerji ve demir-çelik politikası içerisinde ayrıcalıklı bir yeri olduğu
na dikkat çeken rapor, acı bir gerçeği dile getirerek, sadece son altı yıl içinde -1990-1995 yılları 
arasında- taşkömürü, kok ve semi- kok gibi ürünler için, ülkemizin, yurt dışına 1,8 milyar dolar 
ödemede bulunduğunu, TTK'nın, bu son altı yılda, demir-çelik sektöründe kullanılan taşkömürün-
deki payının yüzde 27'den yüzde 15'e düştüğünü belirtmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye'nin enerji projeksiyonuna ba
kıldığında, 2000 yılında 10 milyon ton, 2005 yılında 21 milyon ton ve 2010 yılında 49 milyon ton 
taşkömürüne ihtiyaç vardır. Eğer, Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretimi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının uzun vadeli üretim projeksiyonunda belirtilen yıllık 5 milyon 578 bin ton se
viyesinde kalacak olursa, ülkemizin ithal taşkömürüne ödeyeceği döviz miktarı, yıllık 2,8 milyar 
dolar olacaktır. Rapor, bu gerçekten hareketle, yatırımlara hız verilerek, üretim seviyesinin yukarı
lara çekilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Üretim kapasitesinin, şu andaki mevcut proje kapasi
tesi olan 4,5 milyon ton/yıl seviyesine getirilmesi ve bunun da üzerine çıkarılması önerilmektedir. 

Rapor, ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumunun, uzun vadeli projeleriyle, kok üretimi ve taş
kömürü üretimi için elzem olan, merkez atölyelerine de dikkat çekmektedir. Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun uzun vadeli projeleri arasında olan, Amasra, Göbü-Kazköy ve Bağlık-İnağazlı proje
leriyle, toplam 2,8 milyon ton kömür üretilecek ve 9 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Toplam 600 
milyon dolar finansman ihtiyacı olan bu projeler, TEAŞ tarafından planlanan santralların ihtiyacı 
olan kömürü sağlamakla kalmayacak, demir-çelik sanayiinin ihtiyacı olan kömüre yapılan dış öde
meleri de azaltacaktır. 

Bilindiği gibi, dünyadaki kok fabrikalarının büyük bir kısmı 2000 yılında ekonomik ömürle
rini doldurmaktadır. Bu durumda, demir-çelik sanayiinin kok talebinin karşılanmasında zorluklar 
yaşanacaktır. Bu nedenle, Türkiye Taşkömürü Kurumunun kok üretimine geçmesi halinde, dünya 
piyasalarında tonu 105 dolar seviyesinde satılan kokun katmadeğeri Türkiye Taşkömürü Kurumun
da kalacak, ayrıca, yan ürün olarak katran, benzol, naftalin, kömürkarası ve benzeri ilaç ve kimya 
sanayiinde kullanılan çeşitli kömür türevlerinden de gelir elde edilmiş olacaktır. 

Halen, kişi başına yıllık çelik üretimimiz 180 kilogramdır. Bu, son derece düşüktür. Avrupa 
ortalaması 350 kilogramdır. Sanayileşmek için demir-çelik üretimimizi artırmak zorundayız. Yıl
lık 800 bin ton döküm yapmaktayız. Bu üretim için 500 bin ton koka ihtiyacımız vardır. Büyüyen 
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demir-çelik sektörümüz ve döküm sanayimiz için, önümüzdeki yıllarda daha çok kok ithal etmek 
zorunda kalacağız. TTK, kok ve semikok üretimini kendisi gerçekleştirdiği takdirde sağlayacağı 
gelir, koklaşabilir taşkömürü satışından elde ettiği gelirden daha fazla olabilecektir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; merkez atölyeleri olarak da anılan Maden Makineleri 
Fabrikasında, Türkiye Taşkömürü Kurumunun bakım ve onarımları yanında, çok sayıda maden 
makinesi imalatı yapılmaktadır; özelleştirilmesi ya da kapatılması, kurum için son derece sakınca
lıdır. 

Bilindiği gibi, kömür üretimi son derece risklidir. Tamir ve bakım hizmetlerinin dışarıdan alın
ması, hizmetin satın alınması ve yerine getirilmesi süresini uzatacağından, üretimi aksatacağı gibi, 
can güvenliğini de tehlikeye sokacaktır. Havzada bunun birçok örneği yaşanmıştır. 

İlk bakışta, Maden Makineleri Fabrikasının özelleştirilebileceğini, hatta kapatılabileceğini dü
şünenler, yer altındaki kömür üretimini ve bu fabrikayı inceledikten sonra, bu düşüncelerinden vaz
geçmektedirler. Havzada görev yapan eski-yeni teknik elemanların ve konuyla ilgili uzmanların or
tak görüşü, Maden Makineleri Fabrikası olmadan havzada kömür üretiminin sürdürülemeyeceği 
yönündedir. Maden Makineleri Fabrikasının özerk bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekmek
tedir. Bilindiği gibi, halen, yıllık 1,5 milyar dolar olan maden üretimimizin, 2005 yılına kadar 10 
milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Maden Makineleri Fabrikasında, mühendisiyle, işçi
siyle son derece iyi yetişmiş işgücü vardır, teknik birikim vardır. , 

Anılan fabrikanın, ülkemizdeki madencilik sektörü ve savunma sanayiine makine ekipmanı 
üretecek şekilde yeniden yapılandırılması, hem ülke ekonomisi açısından hem de bölgede şu anda 
yaşanan işsizliğin önlenmesi ve sanayiinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. 

Maden Makineleri Fabrikasının kapanması, ülke ekonomisi açısından çok büyük bir kayıp ola
caktır, Türkiye Taşkömürü Kurumundaki üretimi de riske sokacaktır. Orada oluşan üretim kültürü
nü ve teknik birikimi ülke yararına değerlendirmek zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu zararları en 
aza indirmek için, raporun öneriler kısmında, sırasıyla, yer altında çalışan işçi sayısının azlığı ve 
yaş ortalamasının yüksek olması ile randımanın düşmesinden dolayı en kısa zamanda yeni eleman 
alınması ve ağır işçiliklerin gençleştirilmesi, norm kadro ve prim sisteminin gerçekçi bazda yeni
den oluşturulması gerektiği belirtilmektedir. Gerek mühendisler gerek işçiler için ücretler, yaptık
ları işlerin zorluğu, çalışma koşulları ve aldıkları sorumluluğa göre adaletli bir şekilde yeniden dü
zenlenmelidir. 

Rapor, yine, kömür üretiminde düşüşün ve zararın artmasının ana sebebinin, zamanında ve ye
terince yapılamayan yatırımlar olduğunu tespit etmektedir. 1972-1996 yılları arasında satılabilir 
kömür üretiminde ton başına yapılan ortalama yatırım 8,14 dolardır. Bazı yıllarda, bu rakam, ton 
başına 2,3,4 dolara kadar düşmektedir. Oysa, uluslararası deneyimlere göre, satılabilir kömür üre
timinde ton başına 10-15 dolar yatırım yapılması gerekiyor. 

Zonguldak'ta, madenciler arasında "taş çıkmadan kömür çıkmaz" deyimi vardır. 
1996 yılında 5 000 metre galeri sürülmesi planlanmış; ancak, 1 000 metresi gerçekleşmiştir. 

Hazırlık yatırımlarının daha fazla gecikmesi zararı daha da artıracak ve fiilen kömür çıkarılamadı-
ğı için kurumu kapanma sonucuna götürecektir. Uzmanlarca, özellikle Karadon bölgesi için, iki üç 
yıl içerisinde böyle bir tehlike olduğu ifade edilmektedir. 

Rapor, ayrıca, Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Mehmet Ali Yavuz'un ifade ettiği gibi, Tür
kiye Taşkömürü Kurumunun termik santrallara ortak olmasını önermektedir; bu anlamda, Çatalağ-
zı Termik Santralının, şu anda ihale kapsamında bulunan işletme hakkı devrinin iptali ve Türkiye 
Taşkömürü Kurumuna devri gerekmektedir. 
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Yapılan çalışmada, ticarî maliyet içerisindeki işçilik payının son iki yılda giderek azaldığını, 

buna karşılık, borçlara tahakkuk ettirilen faiz oranlarının çok yüksek olması sonunda, finans payı
nın, ticarî maliyetin yüzde 50'sine çıktığını görmekteyiz. Burada dikkat edilecek nokta, finansman 
giderlerinde, dış kredi miktarının yok kabul edilecek kadar düşük olması, finansman giderlerinde
ki, örneğin 1995 yılı için, 12,3 trilyonun 3,9 trilyonu SSK sosyal yardım zammı ve yaklaşık 7 tril
yonu ise geçmiş yıllar gecikme zammı olmasıdır. Gecikme zamları ise, sosyal yardım zammı, Ha
zine tahvili, stopaj ve Gelir Vergisi gibi kalemlere aittir. 1996 yılında, sosyal yardım zammı tutarı, 
gecikme faiziyle birlikte 10 trilyon liraya yakındır. Rapor, bu gerçeklere işaret ederek, gecikme 
zammıve SSK sosyal yardım zammının kaldırılması durumunda, ticarî maliyetin, 146 dolar/ton gi
bi son derece makul bir seviyeye ineceğini göstermektedir ve alınacak diğer tedbirlerle, bu raka
mın çok daha aşağıya çekilebileceğini kanıtlamaktadır. 

Raporda, kurumun finansman yapısının düzeltilmesi, sosyal yardım zammından kurtulması, 
kömür üretimiyle doğrudan ilişkisi bulunmayan konularda özel sektör hizmetinden yararlanılması 
konuları da yer almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; konuşmamın buraya kadar geçen süresi içerisinde, Araştırma Ko
misyonu raporunun, Türkiye Taşkömürü Kurumuyla ilgili tespitlerini ve çözüm önerilerini özetle
meye çalıştım. 

Bu bölümde, ülkemiz ve Zonguldak için son derece önemli olan bu kuruluşumuzla ilgili mev
cut Refahyol Hükümeti ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetimi tarafından neler yapılıyor, ne gi
bi tedbirler alınıyor konusuna değinmek istiyorum. 

22.6.1996 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda, hazırlık yatırımlarının bir 
an önce yapılması, yeraltı üretim işçisi açığının kapatılması, Maden Makineleri Fabrikasının yeni
den yapılandırılması, kurumun, sosyal yardım zammı ve finansman yükünden kurtarılması konula
rında aldığı tavsiye kararları doğrultusunda, Başbakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturul
muştur. Daha sonra, şubat ayında, Devlet Bakanı Sayın Teoman Rıza Güneri başkanlığında yeni 
bir çalışma grubu oluşturulmuş olup, çalışmalar sürmektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumuyla ilgili bugüne kadar çok sayıda rapor hazırlanmıştır,. Görüştü
ğümüz bu Araştırma Komisyonu raporu da dahil olmak üzere, bütün raporlarda, hem bugünkü sı-
kıntılı günlere geliş nedenleri hem de çözüm önerileri hemen hemen aynıdır. Değişmeyen, bu ra
porların öngördüğü çözümler yolunda somut adımlar atılmamış olmasıdır. Teşhisler aynı; ancak, 

•* tedaviyle ilgili yapılan bir şey yoktur. Bu arada zaman geçmekte, sorunlar daha da ağırlaşmaktadır. 
Bu durum devam ettiği takdirde, yakın bir zamanda havzada üretim yapılamaz hale gelecektir. 

Hükümetin Refah Partisi kanadı, havzada verimliliğin artırılması ve zararın daha makul, daha 
kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için somut adımlar atmak yerine, kurumda siyasî kadrolaşmayı 
tercih etmektedir. Son üç aydır başmühendis ve daha yukarı görevlerde 90'dan fazla yeni atama ya
pılmıştır. Siyasî kadrolaşmanın giderek daha alt kademelere ineceği söylenmektedir. Atamalarda li
yakat, bilgi, beceri, tecrübe ve kıdem gibi ölçüler yerine siyasî kimlikler belirleyici olmaktadır. Bu, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Zonguldak için çok üzücü bir durumdur. 

Geçmişten bu yana ülkemizdeki bütün KİT'leri ve bu arada TTK'yı batma noktasına getiren, 
bu siyasî tasarruflardır; artık, bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Zira, bu kuruluşların, bu tür siyasî 
yanlışlara, olumsuzluklara daha fazla tahammül edecek güçleri kalmamıştır. 

Sayın Ahmet Derin, konuşmasında, "geçmişte kamu iktisadî teşebbüslerinin genelde başına 
gelenler TTK'nın da başına gelmiştir" dedi. Üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonunda, TTK'nın ve diğer kamu iktisadî teşebbüslerinin kaderinin Refah Partisi Hükümeti za-

- 6 9 -



T.B.M.M. B : 6 9 18 .3 .1997 0 : 1 
manında da değişmediğini, her gün incelediğimiz iki üç kamu iktisadî teşebbüsünde, ne yazık ki, 
görmekteyiz. • ' . - . _ _ 

Bu kuruluşlardan en çok şikâyetçi olan, bunlardan özelleştirerek kurtulmak isteyen partiler, bu 
kuruluşları, kendi siyasî çıkarları için kullanmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. 

Beklenen radikal kararlar bir türlü alınmamaktadır. Radikal karar olarak tek yapılan, resen 
emeklilik yoluyla işçi sayısının düşürülmesidir. Geçmişte olduğu gibi, resen emeklilikler, bir plan
lama dahilinde yapılmadığı için, üretimi olumsuz etkilemektedir. Resen emeklilikte tek kriter, ye
raltında 20 sene, yerüstünde 25 seneyi doldurmuş olmaktır. Bu şekilde, üretim için son derece ge
rekli,olan tecrübeli işçi ve usta madenciler, genç yaşta üretim dışı kalmaktadırlar. 

- 1997 yılı için, bu şekilde, 1 700 kişinin emekli olması öngörülmektedir. Şu ana kadar emek
li edilen yaklaşık 1 000 kişinin 500'den fazlası yeraltı işçisidir. Bu, yeraltı-yerüstü işçi dengesini 
daha da bozmaktadır; yeraltı üretim işçisi açığı daha da artmaktadır. 

Yeraltında şu anda en genç işçi 16 yıllıktır; emekliliğine 4 yıl kalmıştır. Üç dört yıl içinde ye
raltı tamamen boşalabilir. 

Yeni işçi alımı, madencilik sanatının yeni kuşaklara aktarılması açılarından da son derece 
önemlidir. Havzaya, acilen, yaklaşık 4 000 yeraltı işçisi alınmalıdır. 

Amasra kömürlerinin birikitleme ihalesinin yapılmış olması olumlu bir gelişmedir. Bu şekil
de, zararın düşürülmesi için ürün çeşitlemesine gitmekte yarar vardır. 

Yine, mevcut yönetimce çözüm olarak görülen başka bir husus, havzada üretilen kömürün, 
Çatalağzf nda yapılacak yeni bir termik santralde tüvenan olarak yakılmasıyla ilgili çalışmadır. Ön
celikle, yüksek kalorili, koklaşabilir özelliği nedeniyle demir-çelik sektöründe kullanılması gere
ken, geçmişte, sanayileşmeye, ağır sanayie önem verdiğimiz dönemde sobalarda yakmaya kıyama
dığımız taşkömürünün bu şekilde tüketilmesi, ülke kaynaklarının çarçur edilmesidir. 

Nitekim, Refah Partisi Milletvekili Sayın Ahmet Derin de konuşmasında, taşkömürünün, de
mir-çelik sektörü için ne kadar elzem ve değerli olduğunu çok özlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu 
çelişkinin giderilmesini ve bu yanlıştan dönülmesini diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Kurumda son onbeş yıl, özelleştirme ve kapatılma tartışmaları 
arasında geçmiştir. Kurumun geleceğiyle ilgili belirsizlik, yöneticileri ve çalışanları olumsuz etki
lemiştir. Bu süre içerisinde, Demokratik Sol Parti dışındaki tüm siyasî partilerin Kuruma bakışları, 
iktidarda başka, muhalefette başka olmuştur. (DSP sıralarından alkışlar) Muhalefetteyken üretimin 
artmasını, çalışan sayısının artmasını savunan siyasî partiler, iktidara geldiklerinde tam tersini yap
mışlardır. Hatta, 5 Nisan 1994 kararları sonrasında olduğu gibi, Kurum, bir gecede kapatılmaya ça
lışılmıştır. Muhalefetteyken, halen 2,5 milyon ton olan satılabilir üretimi 10 milyon tona, çalışan 
sayısını 40 binlere çıkarmayı savunan Refah Partisi, iktidarı süresince tam tersi uygulamalar içeri
sindedir. Türkiye Taşkömürü Kurumunun ve Zonguldaklıların Hükümetten beklediği, Kurumda 
üretimin ve istihdamın artması yönünde siyasî bir irade ortaya konulmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gemici, lütfen toparlayalım. 
HASAN GEMİCİ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sonuç olarak, bu raporun ve önceki raporların öngördüğü doğrultuda, Kurumun, siyasî karış

malara olanak vermeyecek şekilde, özerk bir yönetim olarak yeniden yapılandırılması, ülkemizin 
enerji ve demir-çelik sektörünün ihtiyaçları göz önünde tutularak üretim hedeflerinin belirlenmesi, 
geciken yatırımların bir an önce gerçekleşmesi gerekmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye Taşkömürü Kurumunu yönetenler, Kurumda çalışanlar -

mühendisiyle, işçisiyle- ve Zonguldak bölge halkı bu Kurum gelecekte ne olacak, bilmek istiyor. 
Raporda yer alan hususların hayata geçirilmesi için vereceğiniz olumlu katkılardan dolayı he

pinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gemici. 
Gruplar adına son konuşma Anavatan Partisinin. 
Sayın Zeki Çakan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) , 
Süreniz 20 dakikadır. ' 
ANAP GRUBU ADINA ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 180 

sıra sayılı, (10/13,53) esas numaralı, Türkiye Taşkömürü Kurumuyla ilgili Meclis Araştırması Ko
misyonu raporu üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, bugün, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin 82 nci yıldönümü. Başta Ulu Önder Ata
türk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.. 

Refah Partisinden, önerge sahibi olarak konuşan arkadaşımız çok güzel sözler söyledi. Bugün, 
partisi iktidardır; geçmişte yapılamayanları yapabilmek için, fırsat ellerindedir. Zonguldak'lı ve 
Bartın'lı, söz değil icraat beklemektedir. Ancak, düşüncem odur ki, bu anlayış ve bu yönetimle, 
Kurum, kapanma noktasına gelmiş durumdadır. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımız da fazla olumsuz konuşmamıştır, kendisine teşekkür 
ediyorum. Dileğim odur ki, fikirleri, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller tarafın
dan da benimsenir. 

Refah Partisi Grubu adına konuşan değerli kardeşimiz, kurşunkalem-silgi örneği verdi. Bu zih
niyetle,TTK'da bu yapılanmayla, kendisinin söylediği kalem ve silgi üç ayda değil, altı ayda ge
lecektir. 

Çalışan sayısı 21 binde sabit kalmak şartıyla, Bakanlığın hazırladığı tablodan bahsetti ve te
şekkür etti. Ancak, seçim öncesi, Zonguldak'ta, 5-10 bin kişinin işe alınacağı söylenmekteydi; bun
dan vaz mı geçildi? Bunun kararını Zonguldaklıya ve Bartınlıya bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin çok yakından bildiği meşhur 5 Nisan 1994 kararlarıyla, ilk de
fa, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı, Bartın'da bulunan Amasra ocakları ile Zonguldak'ta bu
lunan Armutçuk ocaklarının kapanması gündeme geldi. Bir şehrin ekonomik yönden çökertilmesi
nin başlangıcı olan bu kararlar, Zonguldaklının ve Bartınlının haklı tepkisiyle, başlangıçta kapatma 
kararı alan zamanın başbakanı tarafından durdurulmuş, ancak, o tarihten bu yana, havzaya önemli 
hiçbir yatırım yapılmamıştır. Komisyon raporundan da anlaşılacağı gibi, havzada işçi sayısı 40 bin
lerden 19 binlere düşmüş, buna paralel olarak, istihdamı azaltacak yeni teknoloji getirilerek üretim 
artırılmamış, günübirlik çözümlerle Türkiye Taşkömürü Kurumu âdeta kapanma noktasına gelmiştir. 

Siyasîler, kendi siyasî gelecekleriyle ilgili olarak, havzayı, zaman zaman siyasete alet etmiş
lerdir. Ancak, bugünkü durum kadar hızlı ayağın baş, başın ayak olduğu bir yönetim sergilenme-
miştir. İki yıllık vardiya mühendisi müessese müdürlüğüne getirilerek, stratejik önem arz eden kö
mürün üretimiyle ilgili bilgi birikimine, tecrübeye önem verilmemiş; özellikle, Koalisyonun Rafah 
Partisi kanadı, göreve geldiği günden bu yana, havzada, üretimi değil, siyaseti önplana çıkarmış; 
sadece üst düzey yönetiminde 146 kişinin görev değişimini yaparak, siyasî kadrolaşmada bugüne 
kadar görülmeyeni sergilemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; siyaset, ülkeye hizmet için yapılır. Eğer, siyaseti, kendi 
yandaşlarınıza iş bulmak, hak etmeyeni fazla maaş alsın diye bir yerlere getirmek için kullanırsa-
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nız, ülkeye ihanet etmiş olursunuz. Bugün, Türkiye Taş Kömürü Kurumunda sergilenen manzara, 
maalesef, bu yöndedir. 

Bakın, Refahyol, iktidara gelir gelmez, havzada tecrübe, bilgi birikimi, beceri, idarecilik, iş
letmecilik anlayışından uzak olarak hangi değişiklikleri yapmış, sizlere, tek tek sayıyorum: Genel 
Müdür (1 kişi) değişmiş, genel müdür müşaviri (2 kişi) değişmiş, Genel Sekreter (1 kişi) değişmiş, 
daire başkanı (5 kişi) değişmiş, yönetim kurulu üyesi (1 kişi) değişmiş, müessese müdürü (3 kişi) 
değişmiş, müessese müdür yardımcısı (8 kişi) değişmiş, işletme müdürü (6 kişi) değişmiş, işletme 
müdür yardımcısı (2 kişi) değişmiş, şube müdürü (11 kişi) değişmiş, baş uzman (16 kişi) değişmiş, 
teknik uzman (2 kişi) değişmiş, uzman (1 kişi) değişmiş, şef (2 kişi) değişmiş, amir güvenlik gö
revlisi (3 kişi) değişmiş, amir yardımcısı (1 kişi) değişmiş, grup şefi (3 kişi) değişmiş, -yıllarca tec
rübeyle belirli yerde çalışan- baş mühendis (23 kişi) değişmiş; yani, 91 + 55 = 146 kişinin yeri de
ğiştirilerek, âdeta, havzada terör estirilmiş. , 

Görevden alınan bu kişiler... (RP sıralarından "kim yapmış" sesleri) Onu, kimin yaptığını, 
Zonguldaklı, Bartınlı biliyor; icraat ortada; yetkililer, yani Sayın Bakan, Genel Müdür de burada; 
çıkar, bir tanesi yanlışsa, o yanlışlığı, burada, lütfen düzeltir. 

DEVLET BAKANI T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Hepsi doğru tayin. 

ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Olabilir efendim. O, sizin değerlendirmeniz. Bizim değerlendir
memize göre de yanlıştır; ama, burada, biz, fikirlerimizi özgürce söyleme konumundayız. 

Özellikle, Sayın Bakanım, sizin laf atmadan dinlemenizi, ben, daha uygun olarak telakki edi
yorum. 

Teşekkür ediyorum. / 

DEVLET BAKANI T. RIZA GÜNERİ (Konya) - O zaman terör kelimesini kullanmamanızı 
rica ediyorum. 

ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Görevden alman bu kişiler, maalesef, tamamen pasifize edilmiş, 
üretim birimleriyle âdeta ilişkileri kesilmiştir. 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Terör kelimesi kürsüye yakışmıyor. 

ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Yerine gelenler ise, sadece kendilerine bağlı birimlerde kadrolaş
maya başlamışlardır. Dolayısıyla, havzada yatırım, üretim, pazarlama düşünülmeksizin ve havzanın 
kurtulması için yeniden yapılanmaya gerek duyulmaksızm, sadece kadrolaşma önplana çıkmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak ve Bartın'ın en 
önemli hayat damarıdır. Türkiye Taşkömürü kurumunda, şu anda, 19 069 kişi çalışmakta, bunun 
12 381 'i yer altında, 6 688'i yer üstündedir. 1 Ocak 1997 ile 13 Mart 1997 tarihleri arasında, yer 
altından 704 kişi, yer üstünden 558 kişi olmak üzere, toplam 1 282 kişi ayrılmıştır. Yıl sonu itiba
riyle ayrılanların sayısı, böyle devam ederse, 3 bini bulacaktır. 

1996 yılı satılabilir kömür üretimi 2 milyon 422 bin tondur. 1997 yılı programında ise, hedef, 
2 milyon 700 bin tondur. 

Bugüne kadar, Zonguldak ve Bartın-Amasra ocakları için birçok proje hazırlanmış, başta 
Amasra B Projesi olmak üzere, maalesef, gerekli ödenek ayrılmadığı için uygulamaya sokulama-
mıştır. Bu yıl dayatırım için ödenek söz konusu değildir. Geçmişteki iktidarlar da, özellikle 1991 
yılından sonra, havzaya yatırımı düşünmemişler, üretimle fazla ilgilenmemişler; sadece işçi çıkar
mayı meziyet saymışlar ve kurumu, devamlı üretimden düşürmüşlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah Partisi, sadece Türkiye Taşkömürü Kurumunda de
ğil, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı tüm genel müdürlüklerde aynı kadrolaşma hare-
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kâtına girişmiş, işe alımlarda, işe göre adam değil, adama göre iş bulma yarışı sergilenmeye baş
lanmıştır. 

Bakın, çok açık olarak söyleyeyim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında da ayın durum sergilen
miş; 450 il müdürü, şube müdürü, geçici görevle Ankara'ya çekilmiş, bunun yerine, 450 müdür, 
geçici görevle taşraya gönderilmiştir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Yakında dönerler... 

ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Kararname de çıkarılamadığı için, bunların asaleten ataması da, 
bugüne kadar yapılamamıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunda, bu zihniyetle, bu yönetim anlayışıyla hiçbir şey yapılamaz. 
Bir tek şey yapılır: Bu yönetim tarzıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu, en kısa sürede kapanır. Ka
panınca ne olur? Bir şehir ki, tüm ekonomisi madene ve madenciye bağlıdır. Bugüne kadar da, is
tihdam sağlayacak, üretime dayalı hiçbir yatırım gerçekleştirilmemiştir. 5 Nisan 1994 kararların
dan sonra, o günkü iktidar, göz boyamak için, Sümerbank demiş, Peugeot otomobil fabrikası de
miş, nükleer santral demiş, hepsi de fos çıkmıştır. Dolayısıyla, Bartın ve Zonguldak'a hiçbir yatı
rım yapılmamıştır. < 

Durum böyle devam ederse ve havzaya, istihdam yaratacak yeni.yatırımlar yapılmazsa, Tür
kiye Taşkömürü Kurumu hacim itibariyle küçültülüp, üretim itibariyle yatırımla desteklenerek bü-
yütülmezse, Zonguldak ve Bartın, sosyal patlamalara neden olacak bir bölge haline gelecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Zonguldak ve Bartın, Anavatan İkti
darı döneminde, kalkınmada öncelikli bölge ilan edilmiştir. Bunda amaç, bölgeyi cazip hale getirip, 
yatırımcıyı teşvik etmektir. Maalesef, daha sonraki iktidarlar, bu cazibeyi de kullanarrîamışlardır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunda düzelme, acil yapılması gerekenlerin yanı sıra, kısa, orta ve 
uzun vadede hazırlanacak projelerin uygulamaya sokulmasıyla mümkündür. 

Acil yapılması gerekenler: 
Kurum, derhal, profesyonelce çalışan, siyasî kadrolaşmadan uzak bir yönetime devredilmelidir. 
Mevcuda işlerlik kazandırılarak, çalışanların, yönetime sermayeyle katıldığı bir yönetim oluş

turulmalıdır. 
Yeraltı ve yerüstü dengesi dünya standartlarına indirilmelidir. 
Stratejik önem arz eden taşkömürünün pazarlama birimi yapılandırılmalı ve demir-çelik fabri

kaları, dışarıdan çok daha pahalı aldıkları taşkömürünü Türkiye Taşkömürü Kurumundan almalıdır. 

Yeni yatırımlar yapılmalı, üretim artırılmalı, yeni teknoloji mutlaka uygulanmalıdır. 

Kısacası, Türkiye Taşkömürü Kurumu yeniden yapılandırılmalı ve hazırlanan projeler, kısa, 
orta ve uzun vadeli olarak, mutlaka uygulamaya sokulmalıdır. 

Bölge, Türkiye Taşkömürü Kurumunun reorgazinasyonunun yanı sıra, mutlaka, yeni yatırım
larla desteklenmelidir. Zonguldak ve Bartın'a yeni yatırımlar yapılmadıkça, bölge dışa açılmadık
ça, istihdam yaratılmadıkça, işsiz sayısı Türkiye ortalamasının üstüne çıktıkça, problem olmaya de
vam edecek ve önümüzdeki kuşaklara, bu problem, artarak devredilecektir. 

Komisyonumuz, teknik olarak yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde raporunda belirtmiştir. 
Dileğim odur ki, ilgililer ve yetkililer tarafından bu rapor dikkate alınır ve uygulamada veri olarak 
kullanılır. 

Bu düşünce ve duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve CHP sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakan. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet adına ve şahıslar adına söz talebi?.. Yok. Dola

yısıyla, Taşkömürü Üretimindeki Sorunların Çözüm Yollarının Tespiti ile Türkiye Taşkömürü... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) - Sayın 

Başkan, ben söz istiyorum. . 

BAŞKAN - Sayın Bakan, söz mü istediniz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) - Evet. 

BAŞKAN - Kusura bakmayın; görmedim. Kürsü, maalesef, zaman zaman, görmemize mani 
oluyor. 

Buyurun Sayın Bakan. (RP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda, Zonguldak İlimiz için çok hayatî bir konuyu birlikte müzakere ediyoruz. Bilindiği gi

bi, Zonguldak İlimizin ekonomisi, büyük ölçüde, taşkömürü işletmesine bağlı. Benden evvel konu
şan değerli hatipler, bu konunun altını ısrarla çizerek belirttiler. Bilindiği gibi, taşkömürü işletme
si, Bakanlığıma bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu Kurum, maalesef, 
her geçen yıl, çeşitli sebeplerden dolayı, zarar eden bir kuruluş halindedir. Dolayısıyla, büyük za
rarlar neticesinde, bazı kesimler, Zonguldak'taki bu taşkömürü işletmesinin kapatılmasını dahi tek
lif etmişlerdir; ancak, biz, meseleye, pürekonomik yönden değil, Zonguldak İlimizin aşağı yukarı 
tek ekonomik faaliyeti olduğu için, meselenin sosyal yönünü de nazarı itibara alarak bu ölçüler içe
risinde değerlendiriyoruz ve her vesileyle ifade ediyoruz ki, bu ocakların kapatılması kesin olarak 
söz konusu değildir. Bu önemli konu, Meclis Araştırması Komisyonu tarafından enine boyuna in
celenmiş ve hakikaten, önümüze çok güzel bir rapor getirilmiştir. Bu sebeple, bu Komisyonda gö
rev alan bütün milletvekili arkadaşlarımıza hassaten teşekkürlerimi ve tebriklerimi arz ediyorum. 

Şimdi, ben de, Bakanlığıma bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumunun mevcut durumu, kurumun 
geleceğine ait yeniden yapılanma projesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ve Araştırma Komis
yonu raporunda belirtilen hususlarla ilgili görüşlerimi Muhterem Heyetinize arz edeceğim. 

Arkadaşlarımız ifade ettiler, havzadaki işletme faaliyetleri 1848 yılında başlamıştır. Bugün 
için üretim faaliyetleri, 1983 yılında, ismi Tüıkiye Taşkömürü Kurumu olarak belirlenen bir kamu 
iktisadî teşebbüsü olan Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yürütülmektedir. Yine, arkadaşla
rımız ifade ettiler, ben de kısaca belirtiyorum: Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra 
üretim alanlarından oluşan havzanın toplam rezervi 1 milyar 126 milyon tondur ve bu işletmede 
kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı 2 508, toplam işçi sayısı ise 19 178'dir. Bu işçinin 6 707'si 
yer üstünde, 12 471 'i yer altında çalışmaktadır. Bu personelin yerüstü ve yeraltı yönünden dağılı
mında, takdir edersiniz ki, büyük bir yanlışlık, büyük bir sakatlık vardır. 

Konuşmalar sırasında bir arkadaşımız belirtti, Zonguldak İlinde İçişleri Bakanlığına bağlı 800 
civarında bekçi mevcutken, bizim bu müessede sadece bekçi olarak 900'ün üstünde personel oldu
ğu.ifade ediliyor. Elbette, bu meseleleri hakikaten tarafsız ve soğukkanlı bir şekilde ve polemiğe 
girmeden müzakere etmek, acaba hangi tedbirlerle bu müesseseyi ayağa kaldıracağız; bu istikamet
te konuşmamızda zaruret var. Yoksa "efendim Refah Partisi geldi, şöyle yaptı" gibi polemiklere gi
rersek, acaba 1990'dan evvel ne yapıldı, 1990'dan sonra ne yapıldı gibi, hakikaten, ülke ekonomi
si, ülke millî menfaatları bakımından hiç de faydası olmayan, lüzumsuz müzakerelere gideriz. Ben, 
bu itibarla, meseleyi tamamen ilmî ve teknik ölçüler içerisinde takdim eden Refah Partisi temsilci
sine, Doğru Yol Partisi temsilcisine, DSP ve CHP temsilcilerine, özellikle, huzurlarınızda teşekkür 
etmek istiyorum. 
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REFİK ARAŞ (İstanbul)-Bir ANAP kaldı! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) - 1986 
yılında 3,5 milyon ton olan üretim, gerekli düzenlemeler ve yatırımlar yapılmadığı için, 1996 yı
lında 2,4 milyon tona düşmüştür. 1997 yılı üretim programı ise, 2,75 milyon tondur. 

Yıllar itibariyle, Devlet Planlama Teşkilatından, mevcut durumu ıslah için, yeni yatırım ola
rak çeşitli taleplerde bulunulmuş; ancak, bu talepler, hep istenenin altında gerçekleşmiştir. Nitekim, 
1996 yılında yatırım 900 milyar civarında idi; 1997 yılı programında ise, yatırım için 1 trilyon 900 
milyar civarında bir tahsisat ayrılmış durumdadır. Bizim ölçülerimize göre, bu 1 trilyon 900 mil
yar Türk Lirası dahi azdır. Bunun artırılmasında zaruret vardır. 

Yapılan üretimin yüzde 24'ü demir-çelik sektöründe kullanılıyor; yüzde 56,3'ü termik santral-
da kullanılıyor; ancak yüzde 7,6'sı teshinde kullanılmaktadır. Sanayi sektöründe üretimin ancak 
yüzde 11,6'sı kullanılıyor. 

Kömür maliyetinin yüzde 48'ini finans yükü, maalesef, teşkil ediyor; yüzde 6,4'ünü işçilik, 
yüzde 5'ini ise malzeme ve diğer masraflar teşkil ediyor. 

Görüldüğü gibi, finans ve işçilik giderleri çok yüksektir. Nitekim, şu tip teklifler geliyor; de
niliyor ki: "Hükümet bir fedakârlık yapsın, şu anda, Türkiye Taşkömürü İşletmesi üzerindeki fi
nans yükünü kaldırsın." Finans yükünün kaldırıldığını bir an için kabul etsek, o zaman, 1 ton kö
mürün üretim maliyeti içerisinde işçiliğin ve memur maaşlarının payı yüzde 79 civarında olmakta
dır; yani, bu da gösteriyor ki, personel meselesinde çok büyük bir yanlışlık vardır ve bunun mutla
ka ıslah edilmesi lazımdır. Buna benzer müesseselerde üretim içerisinde işçiliğin payı aşağı yuka
rı yüzde 30-35 civarındadır. Finans yükü kaldırıldıktan sonra işçiliğin ve memura ödenen paranın 
payının yüzde 79 olması, tabiî, bir yanlışlığı, bir sakatlığı ortaya koymaktadır. 

Şimdi, maliyetler içerisinde yer alan ve yüzde 48'i bulan finans yükünün halledilmesi, elbet
te, gerekmektedir. Bu yükün kurumun üzerinden alınması da gerekmektedir. Şu anda, kurumun, dı
şarıya 29 trilyon lira civarında bir borcu var; buna ilaveten de 67,5 milyon dolar dış borcu var. Ku
rumun 1990 yılı zararı 780 milyar lira idi, 1993 yılı zararı 7,5 trilyon lira, 1994 yılı zararı 15,5 tril
yon lira, 1995 yılı zararı 20,6 trilyon lira, 1996 yılı zararı ise, 33,3 trilyon liradır. Eğer, ciddî ted
birler alınmaz ise ve aynı şekilde bir işletme devam eder ise, 1997 yılı zararının -çok üzülerek ifa
de edeyim- 50 trilyon civarına ulaşması kaçınılmaz olacaktır. Bunun için, mutlaka, süratle, ciddî 
tedbirlerin alınmasında zaruret vardır. 

Şimdi, bu durumu halledebilmek, bu müesseseyi adım adım ekonomik bir ünite haline getire
bilmek için neler yapmak lazım, Bakanlığımızın o husustaki görüşünü arz etmek istiyorum. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Bakanlığımızca hazırlanan yeniden yapılanma projesi 
kapsamında uygulamaya koymayı düşündüğümüz hususların büyük bir bölümü, Araştırma Komis
yonunun raporunda da yer almıştır. 

Halen elimizdeki bilgilere göre, bilinen rezervlerin görünür hale getirilmesi için, sondaj faali
yetlerine devam etmek mecburiyetindeyiz. Onun için, 1997 yılında büyük potansiyel olarak görü
len Amasra-Bartın ve TTK kömür havzasında, bu sene, MTA tarafından, 12 500 metre sondaj ya
pılacak ve böylece rezerv kesinleştirilmiş olacaktır. 

Üretimi artırmak için alınacak tedbirler arasında, şu anda 150 bin ton -bir yıl içerisinde- olan 
rödövansla üretim faaliyetlerinin yaygınlaştırmasından yanayız. Kurumun çalıştığı alanların bir 
bölümü, özel sektöre ihale edilecektir. Nitekim, ihale için ilana çıkmış durumdayız. Bu işlemle, rö
dövansla üretim miktarı, bir yılda 500 bin tona çıkabilecektir. Yer altında verimli alanlara konsant
re olunarak hazırlanan yeni projelerle üretim artışı sağlanacaktır. Üretimin, ilk etapta, 2000 yılında 
4 milyon tona, bilahara da; 5,5 ilâ 6 milyon tona çıkarılması hedeflenmiştir. 
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Bu bahsettiğim programın gerçekleşebilmesi için, 1997 yılından başlamak üzere, ortalama ola

rak her yıl 40 milyon dolar civarında yatırımın yapılması icap ediyor. Bu sene için ayrılan rakam 
1,9 trilyon idi; yani, bu, aşağı yukarı 10 milyor dolar civarındadır. Demek ki, 1997 yılı için ayrılan 
para, ihtiyacın aşağı yukarı üçte birinden bir miktar fazladır. 

• 1997 yılında emekliliği gelen 1 337 işçi emekli edilmiştir. Yer üstünde 158 işçi eğitilerek, yer 
altına direkt üretim birimlerine indirilmiştir. Burada konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, yer 
altında çalışan işçi sayısı ile yer üstünde çalışan işçi sayısı arasında tehlikeli bir dengesizlik mev
cuttur. Nitekim, yer altında çalışmakta olanlar, emeklilikleri gelir gelmez resen emekli edilmeseler 
bile derhal ayrılmaktadırlar; ama, buna mukabil, yer üstünde çalışmakta olanlar tabiî hiç emeklili
ği düşünmüyorlar. Dolayısıyla, zaman içerisinde yer üstündeki işçi sayısında artış, yer altındaki iş
çi sayısında da azalmalar olabiliyor. Yer üstünde şu anda 1 500 işçinin maalesef bir işi mevcut de
ğil; alınmış, maaşını alıyor; ama, belli bir işi yok. Ayrıca, yer üstündeki sosyal tesislerin, nakliye 
ve taşımanın, makine fabrikası ve diğer işlerin işletilmesi hizmet satın alımıyla yürütülmek mecbu
riyetindedir; bu işçi sayısındaki dengesizliği, daha doğrusu işçi dağılımındaki dengesizliği tashih 
edebilmek için. Dolayısıyla politikamız, çıkan işçilerin yerine sadece yer altına kazı işçisi almak
tır; yer üstüne kesin olarak herhangi bir işçi alınması söz konusu değildir. 

Şu anda üretimimizin yüzde 24'ü demir-çelik sektörüne verilmektedir. Yaklaşık 600 bin ton
dur koklaşabilir taşkömürü üretimi; şu anda 4,5 milyon ton koklaşabilir taşkömürü ithalatı yapan 
İsdemir, Erdemir ve Kardemir'in ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Biraz evvel bahsettiğim 2 küsur 
milyon ton üretimimizin ancak 600 bin tonu koklaşabilir kalitededir. Onun için aşağı yukarı 4,5 
milyon ton ihtiyaç duyan İsdemir, Erdemir ve Kardemir'e, biz, ancak 600 bin tonunu verebiliyo
ruz, geriye kalan, takriben 4 milyon tonu ithal edilmek mecburiyetindedir. 

Bizim teklif ettiğimiz fiyat, dışarıdan ithal edilen kömürden, beher tonu için, yaklaşık 10 do
lar daha fazladır. Bu sebeple, bu kuruluşlar; yani, Isdemir, Erdemir ve Kardemir, TTK'nın ürettiği 
kömürü almak istememektedirler. Nitekim, ithal kömürün bu müesseselere maliyeti -yuvarlak he
sap olarak söylersem- 61 dolar; buna mukabil, TTK'nın bu müesseselere verdiği kömürün maliye
ti, yaklaşık 71 dolardır; yani, 10 dolar daha pahalıdır. 

Ülkemiz elektrik enerjisi ihtiyacının, ithal kömüre dayalı santrallarla da giderilmesi düşünül
mektedir. Nitekim, ihale ettiğimiz büyük santrallardan birisi, iskenderun'da; bu, dışarıdan ithal edi
lecek kömürle çalışacaktır. Türkiye Taşkömürü Kurumunun, tüm kömür üretiminin Çatalağzı Sant
ralı yanında kurulacak olan 2x350 megavat gücünde; yani, toplam 700 megavat kurulu gücünde bir 
santralda tüvenan olarak; yani, herhangi bir işleme tabi tutulmadan değerlendirilmesi hususunda bir 
çalışma yapıyoruz. . 

Yaklaşık 45 dolar/ton fiyatla santral tarafından alındığında, proje ekonomik olmaktadır; yani, 
bu termik santral üretimleri ekonomik olmaktadır. Bu takdirde, üretimin, yani, yaptığımız 2 küsur 
milyon ton tüvenan kömürün pazarlanma sorunu diye bir sorun yok, bunu, dosdoğru termik sant-
rallarımıza vereceğiz ve pazarlama sorunu ortadan kalktığı gibi, halen, lavvar tesisleri mevcut olan 
2 taneden birisi kapatılacak, diğeri, yedek olarak tutulacaktır. Üretim maliyeti böylece düşecektir. 
Bu alternatif üzerinde, gerek Bakanlığımız uzmanları gerek Türkiye Taşkömürü Kurumu uzmanla
rı dikkatle çalışmaktadırlar. 

TEAŞ'la gerekli anlaşma yapılarak, mevcut Çatalağzı Santralına verilen kömürün tonu 37 do
lara çıkarılmıştır; bundan evvel, 28 dolar idi; TEAŞ'ı ikna ettik; böylece, Türkiye Taşkömürü Ku
rumunun zararını bir miktar azaltma imkânımız oldu. 

Amasra kömürlerine dayalı 80 bin ton/yıl kapasiteli briket tesisi ihalesi, yap-işlet modeliyle 
ihale edilmiştir. Aynı şekilde, Armutçuk tozkömürlerinin de briket ihalesine çıkılmıştır. Bu şekil
de, tozkömürİeri briket haline getirilerek, daha kaliteli yakıt haline gelmekte ve satış geliri artmak
tadır. Amasra kömürlerine dayalı, ilk etapta, 1X300 megavat gücünde bir termik santralın da yap-
işlet modeliyle yakında ihalesi yapılacaktır. 
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ı Bunun dışında, taşkömürü havzasının ruhsat alanı, 13 350 kilometrekaredir. Bu alan içerisin
de, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği ve yakın bir gelecekte fa
aliyet göstereceği alan ise, sadece 1 325 kilometrekaredir. Geriye kalan 12 bin kilometrekare alan, 
madencilik faaliyetlerine maalesef kapalıdır. Hükümetimiz döneminde, Bakanlığımca hazırlanan, 
taşkömürü havzasının küçültülerek aramaya açılması'hakkındaki kanun taslağıyla, havza, diğer 
maden aramalarına da açılacaktır; hem kömür bu alanda değerlendirilecek, hem de özellikle bu böl
gede bulunan kuvars kumu, mermer ve şiferton -ki, bu, alümine kilden özel bir isimdir- yönünden 
zengin olan bölgeye ekonomik aktivite gelecektir. Bu kanun taslağımız, Plan ve Bütçe Komisyo
nuna kadar gelmiş durumdadır. 

Bu arada, Türkiye Taşkömürü Kurumunun kullanım dışı kalan taşınmazlarının da satışları hız-
landırılmaktadır. Bu arada, çok değerli faaliyetler yapan bir maden makineleri fabrikası var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
^ BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toparlayalım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) - Hay 
hay efendim. 

Bu fabrikanın da, yine özel sektör eliyle, bir nevi hizmet arz edecek tarzda özelleştirilmesi üze
rinde çalışmalar yapılıyor. 

Şimdi, bunun dışında, Zonguldak'ın ekonomisini sadece kömürle ayakta tutmak mümkün de
ğil. Arkadaşlarımız ifade ettiler, şu anda, Değerli Devlet Bakanımız Rıza Güneri Beyin başkanlı
ğında, bu kömür çalışmalarına ilaveten, acaba, Zonguldak ekonomisi nasıl düzeltilir diye ciddî bir 
çalışma yürütülmektedir. Bu çalışma içerisinde şu alternatifler özellikle gündeme getiriliyor: 

Bir büyük liman tesisi; onun civarında bir organize sanayi bölgesi; yine o bölgede, Filyos Va
disi içerisinde bir serbest bölge; oraya, ithal kömürle çalışacak çok büyük, güçlü bir termik santral; 
bunun yanı sıra bir demiryolu yatırımı, karayolu yatırımı; Filyos Çayının ıslahı ve o arada da, müm
kün olur ise, eskiden beri düşünülen, Karadenizde bir rafineri, muhtemeldir ki bu bölge içerisinde 
düşünülebilecek. Bunlar yapıldığı takdirde, bu ıslah edilen kömür çalışmalarına ilaveten, bu faali
yetlerle, ümit ediyoruz ki, Zonguldak ekonomisi çok daha güçlenecektir. 

Sözlerimi şu şekilde kapatmak istiyorum: Komisyonun yaptığı çalışmalar hakikaten çok değer
lidir; Hükümet olarak, bu Komisyon raporunda teklif edilen hususları dikkatle nazarı itibara alacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, taşkömürü hususunda yapmayı düşündüğümüz ve 
halen yapmakta olduğumuz çalışmalar hakkında kısaca bilgi arz ettim. 

En kısa zamanda, Zonguldaklınızın -gelişmiş diğer illerimizde olduğu gibi- gelişmiş bir sana
yi ili haline gelmesini temenni ediyor ve Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, taşkömürü üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespiti ile Türkiye 

Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla kurulan (10/13,53) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 19 Mart 1997 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.23 

————— ^ ! 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Elazığ-Kovancılar'da bulunan bir fabrikanın Eu
bank tarafından satın alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı H. Ufuk 
Söylemez'in yazılı cevabı (711912) (I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli işlemin ya
pılmasını dilerim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. Eti bank, Keban Plastik Holding'den alacağını tahsil edebilmek için adı geçen firma aley
hine icra takibine başvurmuş mudur? İcra takibi söz konusu ise, satış aşamasında satıştan niçin vaz
geçilmiştir? 

2. Satış aşamasına gelen icra takibinden vazgeçilerek Keban Plastik Holding'in Elazığ Ko
vancılar mevkiindeki sodyum bikromat fabrikası Etibank tarafından pazarlık yöntemi ile satın alın
mış mıdır? Satış bedeli kaç paradır? , 

3. Fabrikada çalışanlar özlük hakları ile birlikte Etibank'a devredilmiş midir? Devredilen per
sonel sayısı nedir? 

4. Fabrikada, satın alındığı 1992'den bu yana hiç üretim yapılmış mıdır? Fabrika çalışmakta 
mıdır? Çalıştırılmıyorsa niçin satın alınmıştır? 

•T.C. 
Başbakanlık 13.3.1997 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Sayı: B.02.01.ÖİB.065.00.00/1528 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına tevcih edilen 7/1912-4957 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıdadır. 

Soru 1. Etibank, Keban Plastik Holding'den alacağını tahsil edebilmek için adı geçen firma 
aleyhine icra takibine başvurmuş mudur? İcra takibi söz konusu ise, satış aşamasında satıştan niçin 
vazgeçilmiştir? 

Cevap 1. Etibank Genel Müdürlüğünce, soru önergesinde yer alan Keban Plastik Holding ile 
ilgili işlem yapılmamış olup, unvanı Keban Holding ve Ortağı Demir Çelik Sanayii A.Ş. olan fir
madan 1 232 629 635.- TL.'lık (28.2.1989 tarihi itibariyle) Banka alacağının tahsili için Elazığ 1 
inci İcra Müdürlüğünün 1989 /520 esas sayılı dosyasıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra ta
kibine geçilmiştir. Takibin kesinleşmesini müteakip kredinin teminatını teşkil eden ipotekli taşın
mazlar satışa çıkarılmış olup, 28.12.1989 tarihinde İcra İflas Kanununun 129/2 maddesi uyarınca 
icra dairesinde yapılan ikinci ihalede söz konusu taşınmazlar, Etibank Genel Müdürlüğüne 
9 620 911 000 TL.'ye ihale olunmuştur. 

Firma aleyhine yapılan icra takibi sonuçlanmış olup, satış işlemlerinden vazgeçilmemiştir. 

(1) 25.12.1997 tarihli 60 inci Birleşim tutanağında yer alan 711912 'ye ek cevap. 
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Soru 2. Satış aşamasına gelen icra takibinden vazgeçilerek Keban Plastik Holding'in Elazığ 

Kovancılar mevkiindeki sodyum bikromat fabrikası Etibank tarafından pazarlık yöntemi ile satın 
alınmış mıdır? Satış bedeli kaç paradır? 

Cevap 2. Borçlu Keban Holding ve Ortağı Demir Çelik Sanayii A.Ş.'ne ait Sodyum Bikromat 
Fabrikası Elazığ İcra Dairesince yapılan satış sonucu, 28.12.1989 tarihinde İcra İflas Kanununun 
129 uncu maddesi uyarınca ikinci ihalede 9 620 811 000.- TL. bedelle, Etibank Genel Müdürlü
ğünce satın alınmıştır. Fabrikanın satışında pazarlık yöntemi uygulanmamıştır. 

Soru 3. Fabrikada çalışanlar özlük hakları ile birlikte Etibank'a devredilmiş midir? Devredi
len personel sayısı nedir? 

Cevap 3. Önergede yer alan bu soru, Etibank Genel Müdürlüğü (Madencilik) bölümünü ilgi
lendirmesi nedeniyle ve sadece Etibank Bankacılık Bölümü özelleştirme kapsamına alındığı için, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görev alanına girmemektedir. 

Soru 4. Fabrikada, satın alındığı 1992'den bu yana hiç üretim yapılmış mıdır? Fabrika çalış
makta mıdır? Çalıştırılmıyorsa niçin satın alınmıştır? 

Cevap 4. Fabrikanın satın alınmasından bu yana hiç üretim yapılmamıştır. Bu fabrika, Etibank 
Genel Müdürlüğünün iştigal alanına girmesi ve firmanın başkaca mal varlığı bulunmaması sebe
biyle banka alacağının tahsilinin sağlanması gayesiyle satın alınmıştır. 1993 yılında Etibank Ban
kacılık A.O.'nun Etibank Genel Müdürlüğünden ayrılmasını müteakip, söz konusu fabrika Banka 
uhdesinde kalmıştır. Gerek firmanın iştigal konusunun Banka ile ilgili olmaması, gerekse Bankalar 
Kanununun 50 nci maddesi gereğince edinilen gayrimenkullerin 3 yıl içinde elden çıkarılmasının 
zorunlu olması nedeniyle, fabrika aralıklarla satışa çıkarılmış fakat satılamamıştır. Bilahare, 
Ö.Y.K.'nun 18.11.1996 tarih, 96/32 sayılı Kararıyla Etibank Genel Müdürlüğüne (Madencilik) 
devri yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
H. Ufuk Söylemez 

Devlet Bakanı 

2. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in, Anadolu Liseleri seçme ve yerleştirme kılavuzuna iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'm yazılı cevabı (7/2056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Mehmet Sağlam tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması hususunu saygılarımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

İlkokul beşinci sınıf öğrencilerini "Anadolu Liseleri seçme ve yerleştirme kılavuzu"nda belir
tilen kurallar doğrultusunda yapılmaları istenen başvuru koşulları büyük eşitsizlikler içermektedir. 

1. Söz konusu kılavuzda üç büyük şehrimizde ilkokul beşinci sınıf öğrencileri, bu üç şehirden 
yalnızca bir şehirdeki Anadolu Liselerinden en fazla beş adetini tercih etmek zorundadırlar denil
mektedir. Ancak bu zorunluluk Anadolu İmam Hatip Liselerine başvuracak adaylar için istenme
mekte ve seçimlerini herhangi beş ilden yapmalarına olanak tanınmaktadır. 

Bu uygulamalar arasındaki farklılığın nedeni nedir? Bu eşitsizliği gidermek için bir girişimi
niz olacak mıdır? 
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• , T . C . • ' 

Millî Eğitim Bakanlığı 14.3.1997 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon - •' • 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/689 . 
Konu : Soru Önergesi ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.2.1997 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2056-5276/5391 sa
yılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın D. Fikri Sağlar'ın "Anadolu Liseleri seçme ve yerleştirme kılavuzuna 
ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Anadolu Liseleri tercihlerinde, il merkezleri ile Anadolu Lisesi bulunan ilçeler ayrı ayrı müta^ 
lâa edilerek, büyükşehir belediye hudutları dahilinde bulunan ilçelerin büyükşehir il merkezi içeri
sinde, köy ve kasabaların bağlı bulundukları il merkezi veya ilçe merkezine göre değerlendirilme
si prensibi benimsenmiştir. -

Bu nedenle öğrencinin öğrenim gördüğü ilkokulun bulunduğu yerleşim birimi esas alınmıştır. 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin sosyo-ekonomik ve kültürel imkânları gözönünde bulundu

rularak bu il merkezlerinde bulunan Anadolu Liseleri yurt genelindeki öğrencilerin tercihlerine di
ğer yerleşim birimindeki okullar ise sadece kendi yerleşim birimindeki öğrencilerin tercihlerine 
açık bulunmaktadır. 

Büyük yerleşim birimlerinde öğrenim gören öğrenciler, küçük yerleşim birimlerindeki Anado
lu Liselerini de tercih ettikleri takdirde; o bölgelerdeki öğrencilerin Anadolu Liselerine girme im
kânlarını kısıtlayarak fırsat ve imkân eşitliğinden yararlanmalarını engelleyeceklerdir. Bu öğrenci
ler, bir süre sonra da velilerinin ikâmetlerinin bulunduğu büyük yerleşim birimlerindeki Anadolu 
Liselerine nakil talebinde bulunacaklardır. Bu uygulama sonucunda büyük illerdeki okullarda öğ
renci yığılmaları olurken, küçük il ve ilçelerdeki okullarda büyük ölçüde kontenjan açıkları mey
dana gelecek, ayrıca öğrenci puanları düşeceğinden eğitim kalitesi olumsuz yönde etkilenecektir. 

Anadolu İmam Hatip liseleri, imam-hatip liselerinin bünyesinde olup, bu okullarda yatılı ola
rak okuma imkânı bulunduğundan, öğrenciler tercihlerini ülke genelindeki okullardan yapabilmek
tedirler. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim Bakanı 

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Projesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'in yazılı cevabı (7/2068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanına yazılı cevaplandırılması istemiyle yöneltilmesini arz ederim. 5.2.1997 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
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Sorularım: -

1. 1989 yılında başlayan 89E050120 sayılı Bursa Doğalgaz Dağıtım Şebekesi yapımı ile do-
ğalgazm konut ve ticaret ve sanayi sektörüne verilmesini amaçlayan Bursa Doğalgaz Dağıtım Şe
bekesi Projesinin 1997 yılında bitirilmesi hususu 1997 yılı yatırım programında öngörülmüştür. 

Anılan projenin özellikleri nelerdir? Projenin şu anda gerçekleşme oranı nedir? İş takvimi na
sıl planlanmıştır? Konut ve işyerlerini kapsayan abone sayısı ne kadardır? Abone olmak için gerek
li işlemleri tekemmül ettiren kaç konut veya işyerine doğalgaz bağlanamamıştır? Doğalgaz bağlan
masındaki hizmetin gereği gibi arzedilememesinin sebepleri nelerdir? Proje 97'de tamamlanacak 
mıdır? 

2. BOTAŞ'ın 1997 yılında Bursa'ya yatırım tutarı ne kadardır? 
: T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 14.3.1997 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-370 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

; İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.6.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2285 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın şahsıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/2068-5306 esas 
no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. /* 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Recai Kutan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın yazılı soru önergesi ve cevabı (7/2068-5306) 
Soru 1. 1989 yılında başlayan 89E050120 sayılı Bursa Doğalgaz Dağıtım Şebekesi yapımı ile 

doğalgazın konut ve ticaret ve sanayi sektörüne verilmesini amaçlayan Bursa Doğalgaz Dağıtım 
Şebekesi Projesinin 1997 yılında bitirilmesi hususu 1997 yılı yatırım programında öngörülmüştür. 

Anılan projenin özellikleri nelerdir? Projenin şu anda gerçekleşme oranı nedir? İş takvimi na
sıl planlanmıştır? Konut ve işyerlerini kapsayan abone sayısı ne kadardır? Abone olmak için gerek
li işlemleri tekemmül ettiren kaç konut veya işyerine doğalgaz bağlanamamıştır? Doğalgaz bağlan
masındaki hizmetin gereği gibi arzedilememesinin sebepleri nelerdir? Proje 97'de tamamlanacak 
mıdır? 

Soru 2. BOTAŞ'ın 1997 yılında Bursa'ya yatırım tutarı ne kadardır? 
Cevap : Hızlı kentleşme ve sanayileşmenin meydana getirdiği yoğun hava kirliliğinin önlen

mesi maksadı ile ana hat güzergahı üzerinde bulunan Bursa şehrinin doğalgaz dağıtım şebekesinin 
tesisi Bakanlar Kurulunun 13.11.1989/14740 tarih ve sayılı kararı ile BOTAŞ'ın yatırım programı
na alınmıştır. 

Projenin tamamı kredili olarak ihale edilmiş ve ihaleyi alan Alarko-Bonatti Konsorsiyumu ile 
12.9.1991 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bilahare projenin inşaat işleri ile yerli malzeme te
min işleri Akfen A.Ş.'ye devredilerek işe fiilen 9.7.1992 tarihinde başlanmıştır. Sözleşme bedeli 
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59 012 785 US $, işin süresi 30 ay olup, % 25'lik bir iş artışı ile projenin yeni bedeli 73 691 268 
US $ olmuş ve süresi de 24 ay daha uzatılarak proje bitim tarihi 30.1.1997 olarak belirlenmiştir. 

Proje; Bursa'da 90 bin adet konut ve ticarethane ile şehir içindeki sanayi kuruluşlarına gaz ver
meyi amaçlamış, yapılan iş artışı ile halen 130 bin konuta gaz verilebilecek duruma gelinmiştir. 
Mevcut durumda 91 000 konut ve ticarethane gaz kullanmaktadır. 

Projenin fizikî ve nakdî gerçekleşmeleri ile gaz kullanım ve abone sayıları aşağıda belirtilmek
tedir. 

Fizikî Gerçekleşme Oranı: 
Çelik Şebekede 
Polietilen Şebekede 

Harcama Gerçekleşmesi 
Kredi 
Özkaynak 

Gaz Kullanımı: 
1995 Yılı 
1996 Yılı 

Gaz Ulaştıran Konut Sayısı 
Gaz Kullanan Aboneler: 

Bireysel Konut 
Merkezî Konut 
Ticarethane 
Resmi Daire 
Vakıf/H. Kurumları 
TOPLAM 

% 100 
%97,5 

72 556 000 $(% ,98,5) 
(58 997200$) 
(13 558 800$) 

81752 000ın3 

137 000 000 m3 

130 0000 

46 250 Adet 
32 700 Adet 
4 850 Adet 
7 000 Adet 

300 Adet 
91 100 adet 

1996 yılında çelik ve polietilen dağıtım şebekesinin büyük oranda bitirilmiş olmasına rağmen, 
ithal malzeme olan servis regülatörlerinin temininde meydana gelen gecikme nedeniyle 1996 kış 
aylarında gaz talebinde bulunan abonelerde bir yığılma olmuştur. 

Bu yığılmanın giderilmesi için servis hattı ekip sayıları artırılarak Ekim 1996 tarihine kadar 
BOTAŞ'a müracaat ederek sözleşme yapmış tüm abonelere gaz verilmiştir. Böylece 31.1.1997 ta
rihine kadar 4 200 adet servis regülatörü montajı yapılarak, gaz verme taahhüdünde bulunan tüm 
abonelere gaz arzı sağlanmıştır. Ekim 1996'dan sonra gaz talebinde bulunan abonelerin projeleri 
onaylanmış ve kendilerine 1997 yılında gaz verileceği bildirilmiştir. 

Bu şekilde talepte bulunan ve 1997 bahar aylarından itibaren gaz verilmesi planlanan müraca
at sayısı 5 500 adet civarında olup, bu da takriben 15 000 konuta tekabül etmektedir. Bu abonele
rin tümüne gaz verilecek ve ayrıca dağıtım projesi kapsamındaki diğer bölgelerden gelecek tüm gaz 
talepleri de 1997 yılında tamamen karşılanacaktır. 

Projede, Alarko-Bonatti Konsorsiyumu ve Akfen A.Ş. ile olan sözleşme 31.1.1997 tarihinde 
bitmiş olduğundan, yeni gaz taleplerinin karşılanması için "Servis Hattı Çekimi ve Polietilen Şebe
ke Tamamlama" işlerinin yaptırılması maksadıyla 1997 yılında yeni bir ihale yapılması planlan
maktadır. 

1997 yılında BOTAŞ'ın bütçesinden "Bursa Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Projesi" için ayrılan 
ödenek 7.505 milyon TL.'si dış para olmak üzere, toplam 95.369 milyon TL.'dir. 
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4. - Manisa Milletvekili Tevfİk Diker'in, SSK sınavına katılan bir kişiye ilişkin sorusu ve Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/2078) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın T.B.M.M. İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 6.2.1997 

Tevfik Diker 

Manisa 

Sorular : 

1. 1996 yılı Aralık ayı içerisinde Bakanlığınıza bağlı Sosyal Sigortalar Kurumuna Genel İda
re Hizmetleri sınıfına eleman alımı için yapılan sınavlara Gölcük'ten Semih Bora isimli bir şahıs 
katıldı mı? ' . • • " -

2. Yukarıda adı belirtilen Semih Bora bu sınavı kazandı mı? 
3. Kazandı ise, işbaşı yaptı mı? 

4. Yukarıda adı geçen Semih Bora ile sizin ya da eşinizin akrabalık bağı var mı? 
5. Var ise, T.B.M.M. Genel Kurulunda değindiğiniz gibi Bakanlıktan ayrılmayı gerçekleşti

recek misiniz? .'• . 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 17.3.1997 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/1760 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5444 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu sınavına 

katılan bir kişiye ilişkin" 7/2078 Esas No.lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Merkez ve Taşra Teşkilatının personel ihtiyacının karşılanma
sını teminen açılan sınava 22.11.1996 tarihinde kayıt yaptıran Semih Bora 6.12.1996 tarihinde ka
tıldığı yazılı sınavı kazanmıştır. 

Sözlü sınavda da başarılı puan alan ilgilinin, Sosyal Sigortalar Kurumunca ataması yapılmış 
ve 3.2.1997 tarihinde görevine başlamıştır. 

Sözkonusu sınav tamamen mevzuata uygun olarak, adil ve/eşit şartlarda yapılmıştır. Sınavla 
ilgili olarak yargıya yapılan yürütmenin durdurulması başvurulan reddedilmiş, ayrıca, konuyla il
gili olarak Gensoru açılması teklifi de Yüce Meclis'ce kabul edilmemiştir. Böylece sınavla ilgili iş
lemler yasama ve yargı organlarının denetiminden de geçmiştir. 

Kabul edileceği gibi yürürlükteki mevzuatta öngörülen şartları haiz her Türk vatandaşının sı
nava girme hakkı bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25 Aralık 1996 tarihli oturumunda gündem 
dışı yapılan bir'konuşmaya verdiğim cevap ise, o günlerde bir gazetede yazılı sınavı kazananlar lis
tesinde 50 "Çelik" soyadlı yakınım bulunduğu şeklinde yer alan haberle ve iddiayla ilgili olup, bu 
konuşmamda; 
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"... Şimdi, bu gazete kupürlerinde, Çelik soyadlı 50 adayın imtihanı kazandığı ifade edilmek

tedir. Değerli Arkadaşlarım, gayet açık ifade ediyorum, Çelik soyadlı 50 kişiden 1 tanesinin benim
le yakınlığını tespit ederseniz, bu görevi bırakmak dahil her türlü kararı almaya varım." 

dediğim, tutanaklar incelendiğinde görülecektir. 

Konu, enine boyuna, akla gelebilecek tüm platformlarda tartışılmış ve sınav, Cumhuriyet tari
hinin en fazla kamu denetimine açık olarak gerçekleştirilmiştir. Sınav, usule ve mevzuata uygun 
olarak tamamlanmış, kazananlar işbaşı yaptırılmış ve tüm iddialar cevaplandırılmış olup, konu bi
zim açımızdan Gensoru oylaması ve yargıya yapılan itirazların reddiyle kapanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'in, kamuda çalışan avukatların ücretlerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdullatif Şener'in yazılı cevabı (7/2087) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Abdullatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve talep ederim. - 3.2.1997 

Tahsin Boray Baycık 

Zonguldak 
Soru : 657 sayılı Devlet Personel Kapsamında çalışmakta olan kamu avukatları, hiyerarşik ka

demede kurumlarının en üst amirinden sonra gelen bir konumda olmalarına rağmen, diğer perso
nel sınıflarına yapılan özel iyileştirmelerden ayrı tutularak en alt seviyede ücretle çalışmaktadırlar. 

Kamuda çalışan avukatların, yargı bütünlüğü içinde düşünülmesi ücretlerinin hâkim ve savcı
larla denkleştirilmesi eşitlik ve adalet ilkelerinin gereğidir. 

Kamuda çalışan avukatların malî durumlarının iyileştirilmesi amacıyla; 
1. En azından eşitleriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla bir düzenleme yapılması düşünü

lüyor mu? 
2. Yetki Kanunu çerçevesinde bu düzenlemeyi yapmak imkân dahilinde olduğuna göre konu 

bu kapsamda çözülebilir mi? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 14.3.1997 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 19.2.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2087-5356/15001 sayılı yazıları. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Tahsin Boray Baycık'ıri 7/2087 esas nolu yazılı soru önergesin
de yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

28.11.1996 tarihli ve 4214 sayılı "Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklileri
nin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu" çerçevesinde yapı
lacak olan iyileştirmeler konusundaki çalışmalara Bakanlığımızca devam edilmekte olup; 657 sa-
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yılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen avukatların durumu da bu çalışmalar
da tüm kamu personeli ile birlikte ve bir bütünlük içerisinde değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. • 

Doç. Dr. Abdullatif Şener 
Maliye Bakanı 

6. - Hatay Milletvekili Fuat Çay 'in, "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" eylemi hakkın
daki beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'in yazdı cevabı (7/2092) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunu saygılarımla arz ederim. 12.2.1997 

Fuat Çay 

Hatay 
Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemine katılanlar için "Elektrikleri söndürerek, 

mum söndü oynuyorlar" diye basında bir açıklamanız yer almıştır. 
Bu çerçevede; „ 
1. Sarf ettiğiniz bu sözle neyi kastediyorsunuz? 

2. Mum söndü olayını gündeme getirerek zaten var olan toplumsal rahatsızlığı körüklemiyor 
musunuz? 

. 3. Türkiye'de yaşayan milyonlarca alevi vatandaşa yıllardan beri yanlış olarak atfedilen mum 
söndü olayını gündeme getirerek Türkiye'nin temizleneceğine inanıyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı • 17.3.1997 

Bakan: 1567 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.Ö.GNS.0.10.00.02-7/2092-
5371/15029 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen ve yazılı olarak ce-
i vaplandırılması istenen 7/2092 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte su

nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

Sayın Fuat Çay 
Hatay Milletvekili 
TBMM 
Şahsıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/2092 Esas No.lu soru 

önergesine verilen cevap aşağıda belirtilmiştir. 
1. Soru önergesine konu olan sözlerle, muhalefet partilerinin Hükümeti protesto için muhale

fet yapacakları yerde mum yakıp söndürerek vakit geçirmeleri kasdedilmiştir. 
2. "Mum yakıp söndürme oyunu" sözü sadece geceleri yaşanan fizikî bir olayı tavsif için söy

lenmiş olup toplumsal rahatsızlık meydana getirmek amaçlanmamıştır. 
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3. Bir ömür boyu alevi vatandaşlarla birlikte yaşıyoruz, alışveriş ediyoruz. Hiçbir zaman ale

vi vatandaşlarla aramızda münafcret olmadı. Aksine dostluk ve kardeşlik içinde olduk. Türkiye'de 
birtakım pislikler varsa birlikte temizleyeceğimize inanıyorum. 

Soru önergesine konu olan hususla ilgili olarak Anadolu Ajansına yapılan basın açıklaması 
metni örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Şevket Kazan 

Adalet Bakanı 

7. - Antalya Milletvekili İbrahim Gür dal'in, uyuşturucu madde kaçakçılığına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2095) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletleri
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
İbrahim Giirdal 

Antalya 

Uyuşturucu madde kaçakçılığı konusunda çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Polisin yakaladığı 
uyuşturucu madde miktarındaki artışlar da dikkat çekicidir. 

Sorular: 
1.1980 yılından bu yana ve yıllar itibariyle yakalanan uyuşturucu madde (türlerine göre) mik

tarı nedir? 
2. Yine 1980 yılından 1997 yılına kadar ve yıllar itibariyle yakalanan kaçakçı sayısı nedir? 

3. Türkiye'yc'giren, (Afyon, Eroin ve Esrar) dışındaki uyuşturucu türlerinden yakalananların 
yıllar itibariyle miktarı ve kaçakçı sayısı nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 14.3.1997 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-060589 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.2.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2095-5374/15033 sa

yılı yazısı. 
Antalya Milletvekili İbrahim Giirdal tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
1980 yılında; 2 356 kg esrar, 118 kg eroin, 28 kg afyon ve 70 kg bazmorfin, 1981 yılında; 3 302 

kg esrar, 140 kg eroin, 36 kg afyon ve 62 kg bazmorfin, 1982 yılında; 1 460 kg esrar, 55 kg eroin, 
74,5 kg afyon ve 33,5 kg bazmorfin, 858.gr sentetik uyuşturucu, 35 şişe ilaç, 114 536 kök Hint ke
neviri ve'915 kök haşhaş bitkisi, 1983 yılında; 1 666 kg esrar, 288 kg eroin, 77 kg afyon, 58 kg 
bazmorfin, 35 gr kokain, 10 kg asitanhidrit, 2 386 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 192 486 kök 
Hint keneviri ve 1 690 kök haşhaş bitkisi,, 1984 yılında; 1 352 kg esrar, 195 kg eroin, 120 kg af
yon, 79,6 kg bazmorfin, 730 kg asitanhidrit, 10 443 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç 2 210 699 kök 
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hint keneviri ve 9 984 kök haşhaş bitkisi, 1985 yılında; 1 601 kg esrar, 101 kg, eroin, 120 gr. af
yon, 75 kg bazmorfin, 1 134 kg asitanhidrit, 71 025 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 542 kök Hint 
keneviri ve 5 292 kök haşhaş bitkisi, 1986 yılında; 2 336 kg esrar, 166 kg eroin, 68.4 kg afyon, 46,6 
kg bazmorfin, 701.6 kg asitanhidrit, 6 439 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 101 473 kök Hint ke
neviri ve 126 037 kök haşhaş bitkisi, 1987 yılında; 3 499 kg esrar, 1 332 kg eroin, 23 kg afyon, 
349. kg bazmorfin, 51 gr kokain, 3 167 kg asitanhidrit, 2 021 737 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 
4 015 912 kök Hint keneviri ve 13 218 kök haşhaş bitkisi, 1988 yılında; 5 911 kg esrar, 1 077 kg 
eroin, 15.5 kg afyon, 844 gr kokain, 388 kg bazmorfin, 273 kg asitanhidrit, 3 136 193 adet sente
tik uyuşturucu ve ilaç, 3 206 467 kök Hint keneviri ve 32 093 kök haşhaş bitkisi, 1989 yılında; 
5 420 kg esrar, 755 kg eroin, 3.7 kg afyon, 106 kg bazmorfin, 153 gr kokain, 809.7 kg asitanhid
rit, 27 779 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 1 700 993 kök Hint keneviri ve 8 397 kök haşhaş bit
kisi, 1990 yılında; 11 997 kg esrar, 1 036 kg eroin, 4.3 kg afyon, 432 kg bazmorfin, 2 kg kokain, 
4 058 kg asitanhidrit, 6 949 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 175 797 kök Hint keneviri ve 135 318 
kök haşhaş bitkisi, 1991 yılında; 3 845 kg esrar, 1 026 kg eroin, 23.6 kg afyon,131 kg bazmorfin, 
1.2 kg kokain, 22 742 kg asitanhidrit, 1 129 527 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 705 449 kök Hint 
keneviri ve 4 905 kök haşhaş bitkisi, 1992 yılında; 20 792 kg esrar, 1 068 kg eroin, 1.8 kg afyon, 
1 422 kg bazmorfin, 1 399 098 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 1 863 605 kök Hint keneviri ve 
13 520 kök haşhaş bitkisi, 1993 yılında; 26 268 kg esrar, 2 021 kg eroin, 47 gr afyon, 2 905 kg baz
morfin, 8.8 kg kokain, 185 kg asitanhidrit, 2 gr sentetik uyuşturucu ve ilaç ve 389 107 kök Hint ke
neviri, 1994 yılında; 18 235 kg esrar, 1 591 kg eroin, 86 kg afyon, 243 kg bazmorfin, 21 534 kg 
asitanhidrit, 4 570 270 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 1 799 597 kök Hint keneviri ve 6 956 kök 
haşhaş bitkisi, 1995 yılında; 9 755 kg esrar, 2 408 kg eroin, 114 kg afyon, 703 kg bazmorfin, 
16 kg kokain, 52 kg asitanhidrit, 28 555 adet sentetik uyuşturucu ve ilaç, 107 074 adet captagon, 
1 989 215 kök Hint keneviri ve 1 508 kök haşhaş bitkisi, 1996 yılında ise; 7 074 kg esrar, 3 064 kg 
eroin, 201 gr afyon, 822 kg bazmorfin, 12 kg kokain, 25 266 kg asitanhidrit, 10 344 adet sentetik 
uyuşturucu ve ilaç, 245 275 adet captagon ve 2 459 155 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. 

1980 yılında 3 920, 1981 yılında 3 414, 1982 yılında, 2 541, 1983 yılında 2 174, 1984 yılında 
2 061, 1985 yılında 2 079, 1986 yılında 2 201, 1987 yılında 2 063, 1988 yılında 2 124, 1989 yılın
da 1 903, 1990 yılında 2 218, 1991 yılında 2 120, 1992 yılında 1 964, 1993 yılında 2 210, 1994 yı
lında 3 884, 1995 yılında 2 596 ve .1996 yılında ise 4 064 kişi narkotik suçlardan sanık olarak ya
kalanmıştır. 

Türkiye'ye giren (afyon, eroin ve esrar) dışında; 1980 yılında; 70 kg bazmorfin (39 sanık), 
1981 yılında; 62 kg bazmorfin (51 sanık), 1982 yılında; 33 kg bazmorfin (27 sanık), 52 993 adet 
sentetik ecza (40 sanık), 114 536 kök Hint keneviri (76 sanık), 915 kök haşhaş bitkisi (7 sanık), 
,1983 yılında; 58 kg bazmorfin (60 sanık), 35 gr kokain (8 sanık), 2 386 adet sentetik ecza (64 sa
nık), 10 kg asitanhidrit, 192486 kök Hint keneviri (189 sanık), 1 690 kök haşhaş bitkisi (16 sanık), 
1984 yılında; 79 kg bazmorfin (59 sanık),* 10 443 sentetik ecza (64 sanık) 730 asitanhidrit (76 sa
nık), 2 210 699 kök Hint keneviri (189 sanık), 1 690 kök haşhaş bitkisi (16 sanık), 1985 yılında; 
75 kg bazmorfin (34 sanık), 71 025 sentetik ecza (95 sanık), 1 134 asitanhidrit (16 sanık), 1 243 
kök Hint keneviri (336 sanık), 5 642 kök haşhaş bitkisi (26 sanık), 1986 yılında; 46 kg bazmorfin 
(9 sanık), 6439 sentetik ecza (126 sanık), 701 asitanhidrit (7 sanık), 101 473 kök Hint keneviri (402 
sanık), 126 037 kök haşhaş bitkisi (148 sanık), 1987 yılında; 61 kg bazmorfin (40 sanık), 2 021 737 
adet sentetik ecza (81 sanık) 2 037 kg asitanhidrit (4 sanık), 4 015 912 kök Hint keneviri (305 sa
nık), 13 218 kök haşhaş bitkisi (18 sanık), 1988 yılında; 44 kg bazmorfin (12 sanık), 844 gr koka
in (23 sanık), 2 882 193 adet sentetik ecza (149 sanık), 28 kg asitanhidrit (2 sanık), 2 470 790 kök 
Hint keneviri (263 sanık), 31 583 kök haşhaş bitkisi (20 sanık), 1989 yılında; 106 kg bazmorfin (40 
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sanık), 153 gr kokain (6 sanık), 27 779 adet sentetik ecza (158 sanık), 809 kg asitanhidrit (10 sa
nık), 1 700 993 kök Hint keneviri (169 sanık), 8 397 kök haşhaş bitkisi (6 sanık), 1990 yılında; 374 
kg bazmorfin (10 sanık), 1 kg kokain (40 sanık), 6 949 adet sentetik ecza (90 sanık), 9 kg asitan
hidrit (5 sanık), 175 412 kök Hint keneviri (109 sanık), 134043 kök haşhaş bitkisi (24 sanık), 1991 
yılında; 131 kg bazmorfin (27 sanık), 1 kg kokain (86 sanık), 1 129 527 adet sentetik ecza (100 sa
nık), 22 742 kg asitanhidrit (4 sanık), 705 449 kök Hint keneviri (152 sanık), 4 905 kök haşhaş bit
kisi (15 sanık), 1992 yılında; 1 408 kg bazmorfin (10 sanık), 6 kg kokain (44 sanık), 1 392 278 adet 
sentetik ecza (63 sanık), 234 513 kök Hint keneviri (117 sanık), 1 814 kök haşhaş bitkisi (4 sanık), 
1993 yılında; 2 905 kg bazmorfin (35 sanık), 8 kg kokain (39 sanık), 294 524 adet sentetik ecza (57 
sanık), 185 kg asitanhidrit, 389 107 kök hint keneviri (111 sanık), 1994 yılında; 243 kg bazmorfin 
(43 sanık), 16 kg kokain (101 sanık), 4 570 207 adet sentetik ecza (53 sanık), 21 534 kg asitanhid
rit (29 sanık), 1 799 597 kök Hint keneviri (118 sanık), 6 956 kök haşhaş bitkisi (6sanık), 1995 yı
lında; 703 kg bazmorfin (39 sanık), 56 kg kokain (141 sanık), 28 555 adet sentetik ecza (76 sanık), 
51 153 kg asitanhidrit (143 sanık), 107 074 adet captagon (5 sanık), 75 kg Hint keneviri (104 sa
nık), 1 508 kök haşhaş bitkisi (2 sanık) ve 1996 yılında ise; 822 kg bazmorfin (17 sanık), 12 kg ko
kain (42 sanık), 10 344 adet sentetik ecza (105 sanık), 25 266 kg asitanhidrit (15 sanık), 245 275 
adet captagon (13 sanık), 142 kg Hint keneviri (178 sanık) yakalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 

8. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Jandarma ve Olağanüstü Hal Bölgesinde meydana ge
len faili meçhul cinayetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı 
(712101) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz 

ederim. 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir v 

Daha önce 2.12.1996 tarihli Sayın Başbakana yönelttiğim yazılı soru önergeme ilgisi nedeniy
le, Sayın İçişleri Bakanının verdiği 22.1.1997 gün ve 025347 sayılı yanıtda; "1990-1996 yıllan ara
sında Türkiye genelinde Polis Bölgesinde 1 014 adî, 438 siyasî olmak üzere 1 452 faili meçhul ci
nayet olayı meydana gelmiştir" denilmektedir. 

Gelen yanıt sadece Polis Bölgesinde meydana gelen faili meçhul cinayetlere aittir. 

Soru 1. Son 10 yılda Türkiye genelinde Jandarma Bölgesinde ve ayrıca kaldırılan ve halen de
vam eden Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücaviri illerde meydana gelen faili meçhul cinayet olayla
rının adî ve siyasî olma ve bölge durumuna göre ayrı ayrı sayıları ve toplam sayıları nedir? Türki
ye genelinde Jandarma Bölgesinde adî ve siyasî faili meçhul cinayet olaylarının ayrı ayrı ve top
lam sayıları nedir? 

Kaldırılan ve devam eden Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücaviri illerde meydana gelen faili 
meçhul cinayet olaylarının adî ve siyasî olarak ayrı ayrı ve toplam sayıları nedir? 

Türkiye genelinde Polis Bölgesinde 1 014 adî, 438 siyasî olmak üzere 1 452 faili meçhul ci
nayet olayı meydana geldiğine göre; Türkiye genelinde Jandarma Bölgesi ve Olağanüstü Hal Böl-
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gesinde son 10 yılda meydana gelen adî ve siyasî faili meçhul cinayet olaylarının ayrı ayrı ve top
lam sayıları nedir? Türkiye genelinde Polis Bölgesi, Jandarma Bölgesi ve Olağanüstü Hal Bölgesi 
dahil adî ve siyasî ve toplam faili meçhul cinayet sayıları nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 14.3.1997 

HRK: 3090-2-97/ASYŞ.MÜES.OLY.(62090) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği) 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 25.2.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2101-5399/151-77 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün verdiği ve ilgi ile İçişleri Bakanlığınca cevaplandırılması is
tenilen soru önergesi hakkında gerekli incelemeler yapılarak, tespit edilen hususlar müteakip mad
deye çıkarılmıştır. 

Sorul. Son 10 yılda Türkiye genelinde Jandarma Bölgesinde ve ayrıca kaldırılan ve halen de
vam eden Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücaviri illerde meydana gelen faili meçhul cinayet olayla
rının adî ve siyasî olma ve bölge durumuna göre ayrı ayrı sayıları ve toplam sayıları nedir? 

Kaldırılan ve devam eden Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücaviri illerde meydana gelen faili 
meçhul cinayet olaylarının adî ve siyasî olarak ayrı ayrı ve toplam sayıları nedir? 

Türkiye genelinde Polis Bölgesinde 1 014 adî, 438 siyasî olmak üzere 1 452 faili meçhul ci
nayet olayı meydana geldiğine göre; Türkiye genelinde Jandarma Bölgesi ve Olağanüstü Hal Böl
gesinde son 10 yılda meydana gelen adî ve siyasî faili meçhul cinayet olaylarının ayrı ayrı ve top
lam sayıları nedir? Türkiye genelinde Polis Bölgesi, Jandarma Bölgesi ve Olağanüstü Hal Bölgesi 
dahil adî ve siyasî ve toplam faili meçhul cinayet sayıları nedir? 

Cevap: . 
a) Jandarma Sorumluluk Sahasında, 
1. OHAL Bölgesinde; (621) terör, (288) adî, 

.* 2. Mücavir İllerde (203) terör, (67) adî, 
3. Diğer İllerde; (199) terör, (999) adî, 
olmak üzere Türkiye genelinde toplam (2 377) faili meçhul cinayet olayı meydana gelmiştir. 

Meydana gelen (2 377) olayın (1 023)'ü terör, (1 354)'ü adî olaydır. 
b) Jandarma Sorumluluk Sahasında; OHAL Bölgesinde ve Mücavir İllerde (824) terör, (355) 

adî olmak üzere toplam (1 179) faili meçhul cinayet olayı meydana gelmiştir. 
c) 1987-1996 yılları arasında Polis Sorumluluk Sahasında, 

1. OHAL Bölgesinde; (294) terör, (516) adî, 
2. Mücavir İllerde; (58) terör, (51) adî, \ 
3. Diğer İllerde; (115) terör, (1 788) adî, 
olmak üzere Türkiye genelinde toplam (2 822) faili meçhul cinayet olayı meydana gelmiştir. 

Meydana gelen (2 822) olayın (467)'si terör, (2 355)'i adî olaydır. 
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d) Türkiye genelinde Jandarma ve Polis Sorumluluk Sahasında (1 490) terör olayı, (3 709) adî 

olay olmak üzere toplam (5 199) faili meçhul cinayet olayı meydana gelmiştir. 
Bilgilerini arz ederim. 

v Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 
9. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Oral Çelik'in askerliğini 4 ay yapacağı iddiasına ilişkin 

sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'in yazıli cevabı (7/2107) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Turhan Tayan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 17.2.1997 

Fuat Çay 
Hatay 

Çeşitli suçlardan yıllardır aranan ve cezaevinde yatan Oral Çelik'in 1980 öncesi çıkarılan bir 
düzenlemeden 17 yıl sonra yararlandırılarak, dört ay askerlik yapacağı basına yansımıştır. 

1. Bu haber doğru ise, 17 yıl sonra bir kişinin şu an yürürlükte olmayan bir uygulamadan ya
rarlandırılmasının yasal dayanağı nedir? 

2. Bu kişi 80 öncesi ve sonrasında asker kaçağı durumuna düşmüş müdür? 
3. Şayet bu durum sözkonusu ise, asker kaçağı olan bir kişinin, cezaevinden çıktıktan sonra, 

önceki uygulamaların tersine derhal askere alınmayarak, dilediği gibi hareket etmesine neden izin 
verilmiştir. 

. T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 13.3.1997 

Kanun: 1997/206-TÖ 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk.lığmın 25 Şubat 1997 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.02-7-
2107-5424/15247 

Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandırılması 
istenen "Oral Çelik'in askerliğini 4 ay yapacağı iddiasına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
Ek'tedir. . ' 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 
Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen 7/2107 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 

1. Çeşitli suçlardan yıllardır arandığı belirtilen Oral Çelik'in, askerlik durumunun açıklığa ka
vuşturulması hususundaki yazılı soru önergesi incelenmiş, adı geçenin askerlik safahatına ilişkin 
bilgiler aşağıda açıklanmıştır. ' 

2. Malatya İli Hekimhan İlçesi, Girmana Köyü nüfusuna kayıtlı, Süleyman oğlu 1959 doğum
lu Oral Çelik, 1978 yılında askerlik çağına girmiştir/Adına çıkarılan son yoklama çağrı pusulası 
babasına tebliğ edilmiş ve yoklamaya icabet etmemesi üzerine "yoklama kaçağı" durumuna diiş-
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müştür. Bilahara Sivas Eğitim Enstitüsünden 27 Haziran 1980 tarihinde mezun olduğu belirlenen 
Oral Çelik, Malatya Askerlik Şubesine başvurduğu, 31 Ocak 1997 tarihine kadar yoklama kaçağı 
olarak aranmasına rağmen bulunamamıştır. 

3. Askerlik şubesine müracaat ettiği 31 Ocak 1997 tarihinde, askerliğe elverişli olup olmadı
ğını tespit için Malatya Askerî Hastanesine şevki yapılan ve bu hastane tarafından da Mevki Has
tanesine psikiyatri bölümüne sevk edilen yükümlünün sağlık durumuna ilişkin işlemlerin henüz so
nuçlandırılmamış olduğu belirlenmiştir. 

4. Yukarıda da belirtildiği üzere Oral Çelik iki yıllık yüksek okul statüsünde olan, Sivas Eği
tim Enstitüsünden 27 Haziran 1980 tarihinde mezun olmuştur. 

1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 tarihli ve 
2338 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 6 ncı maddesi ise "31 Aralık 1980 (dahil) tarihine kadar yurt 
içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar er olarak askere sevk edilir ve dört 
aylık temel askerlik eğitimini müteakip terhis edilirler" hükmünü içermekte olup, Oral Çelik'in bu 
Geçici Madde hükmünden yararlanabilmesi için, 1076 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmayı gerektiren suçlardan biriyle mahkûm olmamış olması 
gerekmektedir. 

5. Bu durumun tespiti için, ilgili hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda, "Baş
kası adına düzenlenmiş sabıka belgesini kullanmak" suçundan Fransa Versay 5 inci Asliye Hukuk 
Mahkemesince 30 Ağustos 1993 tarihinde, iki yıl altı ay hapis cezasına mahkûm olduğu belirlen
miş ve yurt dışında aldığı bu cezanın, yedek subay adayı olarak dört aylık hizmetten istifadesine 
engel olup olmadığının tespit edilebilmesi için, ilamın yurtdışından temini ve tercümesinin yapıl
ması ile yabancı memlekette hükmolunan mahkûmiyet hükmünün Türkiye'de dahi geçerli olacağı
na ilişkin Türk Mahkemesince verilecek kararın gönderilmesi, Adalet Bakanlığından istenmiştir. 

6. Yukarıda belirtilen işlemler sonuçlandıktan sonra, yükümlünün askerlik statüsü ile kaç ay
lık hizmete tâbi tutulacağı tespit edilebilecek ve hakkında gerekli işlem yapılabilecektir. 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 
10. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'in, SSK Genel Müdürünün bazı yargıçlara verdiği 

iftar yemeğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik 'in yazılı cevabı 
(712119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

1. SSK Genel Müdürü, hangi gerekçeyle bazı yargıçlara iftar yemeği vermiştir? 

2. Bu iftar yemeğinin bedeli nereden ödenmiştir? 
3. Bu iftar yemeğine hangi yargıçlar davet edilmiştir? 
4. Türk Geza Yasasının 240 inci maddesine göre Ankara 17 nci Asliye Ceza Mahkemesinde 

yargılanan SSK Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Büyükkaragöz'c SSK Hukuk Müşavirliği bağlan
mış mıdır? 
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5. Böyle bir uygulama söz konusu ise, SSK avukatları görevini kötüye kullanmaktan yargıla

nan ve kendilerinin bağlı olduğu bir kişiyi mahkemede nasıl suçlayacaklardır? 
6. Bu uygulama sizin "adil düzen" anlayışınıza uyuyor mu? 

. T.C. - . . . . " • 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.3.1997 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.13.0.SGK.0.13.00.01/1715-006766 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.2.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2119-5451/15346 sayılı yazınız. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürünün bazı yargıçlara verdiği iftar yemeğine ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca ince
lenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürünce yargıçlara mahsus bir iftar yemeği verilmiştir. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda 1956 yılından beri Ramazan aylarında kamu kurum ve kuruluş yö
neticileri ile Kurum yöneticilerine, Kurumun sosyal tesislerinde iftar yemeği verilmekte ve yemek 
bedeli Kurum Bütçesinin tanıdığı kanunî yetkiye istinaden Kurum temsil tahsisatından karşılan
maktadır. 

Bu çerçevede 6.2.1997 tarihinde Kurum sosyal tesislerinde iftar yemeği verilmiş ve 24 milyon 
lira yemek bedeli ödenmiştir. 

Diğer taraftan; Kurum Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Büyükkaragöz Kurum eski Genel Mü
dürü Mehmet Karaduman, Kurum eski Personel Dairesi Başkanı Yaşar Altunoğlu ve Kurum eski 
Atama Müdürü Şahin Yalçıntürk hakkında 1992 yılında açılan ve (1985-1990) yıllarındaki perso
nel işlemleri hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesine göre sözleş
meli olarak Kurumda çalışan personelin G.İ.H. ve Y.H.S. kadrolarına geçmek üzere Kurum Perso
nel Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan sınavla ilgili olarak "Duyuru" yapılıp yapılmadığı hu
susunda Bakanlığımızca 1992 yılında hazırlanan rapor üzerine açılan kamu davasına, Sosyal Sigor
talar Kurumu müdahil olarak katılmaktadır. 

Bu kamu davası, Ankara 17 nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 
3.10.1995 tarihinde beraatle sonuçlanmıştır. Aynı dosya Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Ku
rulunca incelenmiş, Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Büyükkaragöz'ün Genel Müdür Yardımcılı
ğına iadesine karar verilmiştir. (1992-1996) yılları arasında bu işlem Danıştay İdarî Dava Dairele
ri Genel Kurulunca (4) defa uygun görülmüştür. 

Ankara 17 nci Asliye Ceza Mahkemesinin beraat kararına müdahil olarak katılan Kurumca, 
Yargıtay nezdinde yapılan temyizde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 8.4.1996 tarihinde usiil 
ve kanuna uygun olan hükmün onanması teklif edilmiş ancak, Yargıtay 4 üncü Dairesince, "Bilir
kişi Raporu"na dayandırılmadan beraat karan verilmesi uygun görülmeyerek, "Dosyanın oluşturu
lacak bilirkişiye incelettirilmesini müteakip karar verilmek üzere" bozulmuştur. 

Halen derdest bulunan dava konusu hakkında Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu Ka
rarıyla görevine dönen ilgili Genel Müdür Yardımcısının, dava konusu itibariyle Türk Ceza Kanu
nu gereğince almış olduğu bir ceza bulunmadan, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan, sırf yar-
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gılanıyor diye bilgisinden tecrübesinden yararlanmamak, kamu yönetimi anlayışı ile bağdaştırıla-
mayacağı gibi kanunen de suç sayılacaktır. 

Öte yandan; Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği çalışanları sicil ve disiplin amiri sı
fatıyla doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak hizmet vermektedir. Kurumun genel müdür yardımcı
larına verilen görev, mevzuat itibariyle hizmette verimliliğin sağlanmasıdır. Hukuk Müşavirliğinin 
ilgili Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışması, müşavirlik hizmetlerinde verimliliğin sağ
lanması açısındandır. Kurum avukatlarına hiçbir Genel Müdür Yardımcısının müdahalesi Hukuk 
Müşavirliği Yönetmeliği gereğince mümkün değildir. 

Ayrıca, sözkonusu davaya müdahil olarak katılan Kurum avukatı dava ile ilgili savunmayı 
yapmıştır. Kurumun maddî ve manevî kaybı söz konusu değildir. 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği hükümlerine göre Kurumun dava ve icra 
işlemleri yürütülmektedir/Kanun ve mevzuat dışında Kurum avukatlarının çalışması da esasen 
mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ' • , . _ • 

Necati Çelik 
Bakan• . 

11. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur BAĞ-KUR İl Müdürlüğünün bazı sorunla- , 
rina ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/2158) 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 24.2.1997 
Dr. Yusuf Ekinci 

Burdur 

1. Burdur, Bağ-Kur îl Müdürlüğünde tevkifat listeleri personel ve bilgisayar kullanıcısı yeter
sizliği nedeniyle zamanında şahıs hesaplarına yüklenememekte ve sağlıklı tarama yapılamamakta
dır. Bu nedenle İl Müdürlüğüne bilgisayar kullanıcı personel takviyesi yapılacak mıdır?. Yapılacak
sa ne zaman? 

2. 2926 sayılı Kanun kapsamına alınması gereken sigortalılar, mevcut kanunda sağlık sigor
tasının bulunmaması ve emeklilik halinde aylık tutarın çok düşük olması yüzünden Bağ-Kur kap
samında sigortalı olabilmek için tarımsal faaliyetlerine son verilmektedir. Bu duruma bir çözüm 
bulmak için gerekli yasal değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. . i 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 17.3.1997 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: BJ3.0.SGK.0.13.00.01/1767-006831 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.3.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2158-5523/15642 sayılı yazınız. 
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Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci tarafından hazırlanan Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Burdur 

İl Müdürlüğünde yaşanan sorunlara ilişkin 7/2158 Esas No.Iu yazılı soru önergesi Bakanlığımca in
celenmiştir. 

Bağ-Kur Burdur İl Müdürlüğüne 3 adet bilgisayar işletmeni kadrosu tahsis edilmiş olup, ha
len bu kadrolarda 3 personel görev yapmaktadır. Kurumda bilgisayar hizmetlerinin yoğunlaşması 
sebebiyle Kurum sigortalılarına daha iyi hizmet verilebilmesi için 1997 yılı içerisinde bilgisayar iş
letmeni kadrosu yetersiz olan Burdur İl Müdürlüğü de dahil diğer İl Müdürlüklerinde gerekli ön
lemler alınacaktır. 

Diğer taraftan; 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi sigortalıların durumlarının iyileştirilmesi, diğer sosyal güvenlik kanunlarıyla norm ve 
standart birliğinin sağlanması ve bu çerçevede ilgililere sağlık yardımı yapılmasını da öngören Ka
nun Tasarısı hazırlık çalışmaları Bakanlığımızca sürdürülmektedir. 

Sözkonusu Tasarının yasalaşması halinde, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların sağlık yardı
mından faydalanmaları ve aylıklarının daha iyi düzeye getirilmesi mümkün olabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necati Çelik 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

12. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OY AK'in üyelerine yaptırmak istediği konutlarla il
gili birim fiyatına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/2215) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

OYAK'la ilgili sorumun Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Sıddık Altay 

Ağrı 

OYAK'jn üyelerine konut yapmak üzere 1996 Nisan ayında yaptığı duyuruda; 
Ayazağa konutlarının birim fiyatının 49 milyon olduğu görülmektedir. Halbuki Bayındırlık 

Bakanlığının 1996 yılında konut birim fiyatı 16.5 milyon TL.'dır. 
Tahmini maliyet farkının 60 aya kadar vadeli ödeme şartının kurum konut kredisi ve toplu ko

nut kredisi beraber olduğunda aylık olarak 100 milyon TL.'yı geçeceği hesaplanmaktadır. Bu pa
rayı hangi personel hangi maaşla, nasıl ödeyecek? 

Bu konutların % 40 oranında daha az ödenti ile OYAK inşaattan daha kaliteli yapacak inşaat 
firmalarına yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. ' . . . . ' • ' 
Millî Savunma Bakanlığı 13.3.1997 

Kanun: 1996/513-TÖ 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk.lığının 7 Mart 1997 tarihli ve Kan. Kar, Md. A.01.0.GNS.0.10.02-7/2215-
2095/5617 sayılı yazısı. 
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Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay tarafından verilen ve ilgi ile yazılı soruya çevrildiği bildiri

lerek cevaplandırılması istenen "OYAK'ın üyelerine yaptırmak istediği konutlarla ilgili birim fiya
tına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 

Ağrı Milletvekili Sıddık Altay tarafından verilen 7/2215 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı. 
1. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından, üyelerine İstanbul-Ayazağa'da inşa ettirilmekte 

olan konutların yapımına 1996 yılı Temmuz ayında başlanmış olup, konutların 1998 yılında ta
mamlanması planlanmıştır. 

2. Bilindiği üzere inşaat faaliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları; 
işçilik, makina, malzeme ve tesisat harcamalarından oluşan bina maliyetini içermekte olup, arsa ve 
altyapı harcamaları birim fiyata dahil değildir. 

Ayazağa konutlarına ilişkin olarak, üyelere dağıtılan broşürde belirtilen tahmini maliyet ise, 
1998 yılma aittir ve bu maliyete; bina, arsa, yerel ve merkezi yönetim birimlerince yapılmayan ve 
kurumca üstlenilen altyapı giderleri de dahildir. 

3. Önergeye konu olan konuların Haziran 1996 tarihi itibariyle peşin satış fiyatı 2 963 750 000.-
TL.'dır. Bu bedelin 1 730 603 864- TL.'sı bina, 1 233 146 136.- TL.'sı ise arsa ve altyapı bedeli 
olarak tespit edilmiştir. 

İnşaat alanı 124.48 m2 olan konutların Haziran 1.996 fiyatları itibarıyla bina metrekare mali
yeti KDV dahil 13 902 666.-TL. olarak belirlenmiş olup; taksitle ödeme yapan üyeler açısından 
ise, bina maliyetinin 1998 yılında 26 571 000 TL./m2 olacağı öngörülmektedir. 

4. Kaynak-maliyet farkı için 1998 yılında üyelerce ödenecek 100 milyon TL.'lık taksitlerin 
1996 yılındaki reel tutarı 35 milyon TL.'dır ve konutların bugünkü kira bedeli, üyelerden talep edi
len taksit tutarına yakındır. Bu nedenle söz konusu taksitlerin ödenmesinin herhangi bir sorun ya
ratmayacağı değerlendirilmektedir. 

5. Kurumca inşa edilen konutların OY AK İnşaat A. Ş. dışındaki ciddî inşaat firmalarınca 
% 40 daha ucuza yapıldığı görüşüne iştirak edilmemektedir. Zira 1996 Haziran ayı itibariyle Tür
kiye Emlak Bankasınca benzer kalitede inşa edilen konutların metrekare peşin fiyatları 33 ile 60 
milyon TL. olarak belirlenmiş olup, aynı dönem için Kurumca inşa edilen en yüksek fiyatlı konu
tun bina, arsa ve altyapı dahil metrekare peşin fiyatı ise, 30 193 000.- TL. olarak tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 

Turhan Tayan 
Millî Savunma Bakanı 

13. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'm, SSK'nın Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Hastanesine olan borcuna ilişkin sorusu ve Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çe
lik'in yazılı cevabı (712231) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 5.3.1997 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
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Sorular : 1. SSK tarafından, 1996 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane

sinden 450 milyar liralık sağlık hizmeti satın alınmıştır. Kurumun 1996 sonuna kadar ödediği 271 
milyar dışında ödemesi olmuş mudur? Kurum borcu ne kadardır? 

2. Satın alınan sağlık hizmeti karşılığında kesilen faturaların bedelleri bugüne kadar niçin 
ödenmemiştir? Fatura muhteviyatının bugüne kadar incelenememesi ve ödeme yapılmaması hiz
metin ağır işlemesinden midir? Ödemede gecikenler veya bugüne kadar ödeme yapmayanlar hak
kında herhangi bir idarî tahkikat yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

3. 1997 yılının başından bugüne kadar satın aldığınız ancak Bütçe talimatı çıkarılmadığı için 
size fatura edilemeyen yaklaşık 250 milyon TL'lık hizmet bedeli borcunuzu geç ödemek nedeniy
le vade farkı ödemeniz söz konusu mudur? 

Borcunuzu geç ödemenize bağlanan sosyal, ekonomik ve hukukî sonuçlar nelerdir? 

T.C. • 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 17.3.1997 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.0İ/1761-006834 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Mecİisi Başkanlığına 
İlgi: 10.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2231-5667/15985 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumunun . 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine olan borcuna ilişkin" yazılı soru önergesi Ba
kanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca 1996 yılı içerisinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden sa-
. tın alman sağlık hizmetlerinin fatura bedeli toplamı 460 771 000 000.- TL.'dır. Bu meblağın; paket 

programların tamamı olan 80 296 000 000.- TL.'sı ve diğer şevklerin % 70'i olan 274 555 000 000.-
TL.'sı olmak üzere toplam 354 851 000 000.- TL.'lık bölümü ödenmiştir. Kalan yaklaşık 105 mil
yar TL.'lık kısmı ise fatura incelemeleri sonucu peyderpey ödenmektedir. 

Fatura ödemelerindeki gecikmelerin bir kısmı Sosyal Sigortalar Kurumundan, diğer kısmı da 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminden kaynaklanmaktadır. Daha önceki hasta
ne idaresi döneminde komisyon çalışması düzenli yapılmamış, arşivler düzenlenmemiş ve hatta 
1995 yılı % 30'luk bakiye fatura ödemesi inceleme yapılmadan, Kurumun 15.10.1996 tarih ve 
721664 sayılı talimatı ile % 15 kesinti yapılmak suretiyle ödenmiştir. 

Bugün için iki doktor, bir eczacı ve dört memurdan oluşan fatura inceleme komisyonu, hafta
nın 6 günü 08.00-17.00 saatleri arasında fatura incelemesi yapmaktadır. Sevk ve fatura inceleme 
arşivi düzenlenmiştir. İnceleme işlemleri tamamlanan fatura bedelleri peyderpey ilgili fakülteye 
ödenmektedir. 

Ayrıca, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesince mükerrer ve aşırı ilaç ve malzeme fatura edil
mesi, sevk işlemlerinde istenilenlerin dışında tetkik ve tedavi yapılması, gelen faturalarla birlikte 
gönderilmesi gereken evraklardaki eksiklikler incelemeleri geciktirmektedir. 

Öte yandan; Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce, 1997 yılının ilk 6 ayında tedavi 
hizmetlerine ait paket program fiyatlarının % 35 oranında artırıldığı 3.2.1997 tarih ve 84345 sayı
lı yazı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine iletilmiş ancak bugüne kadar konuya ilişkin herhan
gi bir cevap alınamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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EK/2 
Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 Arkadaşının, 
Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan 
Gemilerin Oluşturduğu Tehlikelerin Araştırılarak, Alın
ması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis 

Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/175) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

•Boğazlar ve Marmara Denizinde seyir yapan gemilerin,! yerleşim merkezleri için oluşturduğu 
büyük tehlikeler acı tecrübelerle her zaman belleğimizdedir. 113 Şubat 1997 tarihinde Tuzla Tersa
neler Bölgesinde meydana gelen TPAO tanker yangını, Boğazlarla Marmara Denizinin karşı kar
şıya bulunduğu büyük tehlikeleri bir kere daha gündeme getirmiştir. 

Bir daha bu ve buna benzer faciaların yaşanmaması için Boğazlarla Marmara Denizinin karşı 
karşıya bulunduğu sorunların tespiti ile olası tedbirlerin alınmasına ve politikaların belirlenmesine 
ışık tutacak bir Meclis Araştırması yapılmasını Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri gereğince arz ve teklif ederiz. 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Hayri' Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Muzaffer Ar ikan 
Mardin 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Muhammet Polat 
Aydın 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Zülfıkar Gazi 
Çorum 

Saffet Benli 
İçel 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Azmi Ateş 
• İstanbul 

Bahri Zengin 
İstanbul 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Mehmet Fuat Fırat 
İstanbul 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Şevki Yılmaz 
Rize 

Naci Terzi 
Erzincan 

Yasin Hatiboğlu 
Çoru m N 

Mehmet Emin Aydınbaş 
İçel 

Feti Görür 
Bolu 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Abdullah Arslan 
Tokat 



T.B.M.M. B : 6 9 18 .3 .1997 0 : 1 
GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 13 Şubat 1997 tarihinde Tuzla Tersaneler Bölgesinde meydana gelen TPAO 
tanker yangını, ülkemizin, denizlerinde, özellikle Türk Boğazlarında karşı karşıya bulunduğu teh
like ve uluslararası konvansiyonlar karşısındaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirmiştir. 

Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin, yerleşim merkezleri için, 
oluşturduğu büyük tehlikeler bulunmaktadır. Yakın geçmişte İstanbul'un tümünü tehdit eden ve ül
ke gündemini uzun sürelerle işgal eden büyük gemi kazalarının unutulması mümkün değildir. Ay
rıca, çarpışmalar ve çarpmalar nedeniyle ortaya çıkan can ve mal kayıplarına yol açan kazalar da 
sıkça görülmektedir. Bunlara ilaveten İzmit (Gölcük) Rafinerisi ve Deniz Üssü Bölgesi ile Bandır
ma Gemlik, Tekirdağ (Haramidere) Petrol Dolum Tesisleri Bölgesi gibi kıyı sahil şeridi ve sanayi 
tesislerinin bulunduğu yerlerde vuku bulacak gemi kazalarının büyük felaketlere yol açması kaçı
nılmaz görünmektedir. 

Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemilerden aşağıda belirtilenler en büyük risk grubu
nu oluşturmaktadır; 

- Kimyasal ve biyolojik madde taşıyan gemiler, 
- Yanıcı, parlayıci, patlayıcı madde taşıyan gemiler, 
- Akaryakıt ve LPG taşıyan gemiler, 
- Radyoaktif ve sanayi artığı taşıyan gemiler, 
- Askerî ve askerî maksatlı gemiler. 

Bu gemilerde çıkması muhtemel bir yangın veya çarpışmanın denizlerimizde, Özellikle söz ko
nusu Türk Boğazlan ile Marmara Denizinde, büyük can ve mal kayıpları ile büyük boyutlarda çev
re kirliliğine sebep olacağı bir gerçektir. 

Türk Boğazlan dünyanın en zor ve uzun deniz geçitlerinden birisidir. İstanbul Boğazının 
uzunluğu 18 mil, Çanakkale Boğazının 37 mil ve Marmara Denizi Geçidi 141 mil uzunluğundadır. 
Ayrıca bu güzergâh, âdeta bir karayolu görünümü arz etmektedir. Zira, her gün boğazlardan 100'ün 
üzerinde transit geçişi olmakta, Marmara sahilleri arasında ise 2 binin üzerinde gemi karşılıklı ge
çiş yapmaktadır. Akıntılar nedeniyle büyük seyir güçlükleri de olan Türk Boğazları .Bölgesinin, düz 
ve sunî kanal ile Süveyş ve Panama kanalları gibi geçiş güzergâhları ile mukayese edilmesi müm
kün değildir. 

Buna rağmen, söz konusu bu düz geçiş kanallarındaki yaptırımların, bizdeki uygulamalara kı
yasla çok daha ağır olduğu bilinmektedir. 

Montrö Anlaşması gereği Türkiye'nin 1994 yılında yürürlüğe koyduğu "Boğazlar ve Marma
ra Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük" ve uygulamaları, ülkemize seyir güvenliğini 
sağlamak üzere ve güzergâhtan geçişleri düzenleme yetkisi ile birlikte büyük yükümlülükler getir
mektedir. 

Boğazlarla ilgili teknik düzenlemeleri yapacak, finanse edecek kurum Türkiye Denizcilik İş
letmeleri (TDİ)'dir. Boğazlardaki kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, seyir güvenliği ile ilgili kıyı 
tesisleri, gemi kurtarma ile yangın söndürme görevleri bu kuruluşça yürütülmektedir. Ancak bu ku
rum özelleştirme kapsamındadır. Bu kurum, diğer faaliyetleri yanında Montrö Sözleşmesinden do
ğan fener, tahlisiye hususlarınca büyük paralar tahsil etmekte ancak, özelleştirme mevzuatı ve mev
cut yapılanma gereği olarak, bu gelirleri Türk Boğazlarındaki seyir düzeninin iyileştirilmesi için 
kullanamamaktadır. 
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Tüzükte öngörülen seyir güvenliğinin sağlanması ve daha etkin bir düzenleme için boğazlar 

bölgesinde tesis edilmesi gereken "Gemi Trafik-Yönetim Hizmetleri Servisi" (VTS) bugüne kadar 
gerçekleştirilememiştir. 

Türkiye Tüzük gereği, Türk Boğazları ve Marmara Denizi güzergâhında seyir güvenliğini sağ
layıcı teknik düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır. 

Boğazlarda seyir güvenliği ile ilgili teknik yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesi ile 
ülkemiz, başta üyesi bulunduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere pekçok 
uluslararası platformda sert tenkitlere uğramakta ve Montrö Anlaşmasının Türkiye'ye Boğazlarla 
ilgili olarak tanıdığı haklar yeniden tartışmaya açılmaya çalışılmaktadır. 

Bunlara ilaveten, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) petrolünü dünya pazarlarına, daha 
ekonomik olduğu gerekçesi ile boru hatları yerine tankerlerle ve Türk boğazlarını kullanarak sev-
ketmek istemektedir. Bu talep ülkemiz için can ve mal güvenliği açısından kabul edilemez nitelik
tedir. 

Ülkemizde denizcilikle ilgili olarak bugün 57 Kanun, 1 KHK, 29 Tüzük, 41 Yönetmelik ve 18 
Kararname bulunmakta, uygulamalarda 8 Bakanlık yetki kullanmaktadır. Yaşanan yetki karmaşa
sına bağlı olarak ortaya büyük bir otorite boşluğu çıkmakta ve Türk Denizcilik Sektörünün geliş
mesi için gerekli olan planlama ve koordinasyon sağlanamamaktadır. 

Türk Boğazları ile Marmara Denizinden geçişler konusunda^ uluslararası anlaşmaların kendi
ne tanıdığı hak ve vecibelerin idamesinde ülkemizin büyük sıkıntıları olduğu, sektörde görülen yet
ki kargaşası ve koordinasyon eksikliklerinin uluslararası platformlarda da Türkiye'yi sıkıntıya sok
tuğu görülmektedir. 

Türkiye uluslararası konvansiyonlar gereği aldığı karar, kendi ülkesi ve milleti için de Türk 
Boğazlan ve Marmara Denizinde seyir güvenliğini, can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. 

Ortaya çıkan tablo, denizciliğin bir ülke politikası olarak ele alınmasının gerekliliğini açıkça 
göstermektedir. Üyesi olduğumuz veya olmadığımız uluslararası organizasyonlarda izlenecek po
litikalar dahil olmak üzere, denizciliğin büyük ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesini .de 
mümkün kılacak, çok boyutlu bir "Millî Denizcilik Politikası"nın oluşturulması ve denizcilikle il
gili yetkilerin bir idarede toplanarak yetki kargaşasının acilen önlenmesinin, ülkemiz için kaçınıl
maz bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususların Yüce Mecliste yapılacak bir araştırmaya konu. edilmesi için 
"Araştırma Komisyonu" kurulmasını, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince arz ve teklif ederiz. 
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1 ". 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.— Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkila
tı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifinin (2/124) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
ma önergesi. 

2. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş'ın, Yükseköğretim Kurumlan Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/281) (İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

• '. . " " . , 2 ' • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 Arkadaşının, İstanbul Kadıköy'de 
1 Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddiala
rını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/67) Esas Nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1997) 

2. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 Arkadaşı ile Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici ve 9 Arkadaşının, Taşkömürü Üretimindeki Sorunların 
Çözüm Yollarının Tespiti ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun İçinde Bulunduğu 
Durumun Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araş
tırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/13,53) Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (S. Sayısı :180) (Dağıtma tarihi :13.3.1997) 

• ö • 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaştnın, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

3. — 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 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal di ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru
luşlarının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7< — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

% — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla' Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10* — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy-

— 2 — 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

ll'H — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştiril
mesinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13, —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14„ — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

lö. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşımn, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının. DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının. BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 
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20< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci,İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

21'< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algan Hacailoğlıı 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — Konya Milletvekilli Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

2$t — Adana Milletvekili Yakup Budak, ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

2ÖH — 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 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28çj — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddiarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
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belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) 

31 < — îçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatif lerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

34., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeld usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

35, — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36, — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 'belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105.inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37- — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır-» 
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38., — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
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denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

40. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas Hinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

42. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

43. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
104 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

45. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

46. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün T.04 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası-
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nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

48. -— Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

49. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden. Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

53. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

54. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

5$. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

' — B — 
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56. — izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

57;, — Burdur Milletvekilli Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

5flH — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. — içel Milletvekili Oya Arash ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

6öd — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sonmlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

6l\ — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) • 

62, — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP idaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirileibilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

63L— izmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

64. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca b'ir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önerges'i (İO/85) 

65, — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşımn, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
indi, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

66ı — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

67.— Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

68, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) " 

69', — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

70, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per-
şemfbe Pazarı Ticaret Merkezi (PERıPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

711, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impex3 Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

72, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 
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73. —. Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

74. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

75 < — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

7ÖH — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

77. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuiklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

781 — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

79. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

80. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ/ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105), 

8T. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya-
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sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

83. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

84. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

85. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekia ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

. 86. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde 
kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

87, — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

88. — tstan'bul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasnın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

89, — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

90. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
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amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

91'i — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

92. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 Ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

93. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili be
delsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

94. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve bu kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

95. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

96t — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

97. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların sorun
ları konusunda Anayasanın 98, içtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

98. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulama
ları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

99t — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki so
runların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/128) 

100. — îçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması .açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

1011. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz
de meydana gelen şiddet oylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

1021 — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
103. —Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhuriye

ti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliş
tirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 

104. — İstanbul Milletvekili. Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

103, — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

106. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan 
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileştiril
mesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

107., — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

108. —.TCütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araştır-
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mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

109. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

110/— Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde 
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

111lı — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele 
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 

112. — Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

''" 113< — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı 
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

114. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayınin aydınlığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

115. — içel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev, 
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk 
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

llö. —• Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur Hinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

Î17ı — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker-
farikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted-
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birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

118. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının, İzmir Körfezinde ya
şanan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147) 

119.— İçel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

120. — Samsun Milletvekili Buketin özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel 
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

121. — Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşının, demir 
ve çelik üretimiyle ilgili sorunların ve ERjDEMİR'deki kamu hisselerinin blok satışı 
konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

122. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

123. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdür-
lüğü'nce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

124. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve İç Batı 
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

125. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan 
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması Önergesinin oylanması sırasında sahte oy 
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kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

127. —İstanbul Milletvekili Mehmei Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak acınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

12S,j — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenlli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılmadı amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

129,ı — İzmir Milletvekili Metin öney ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

130. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uj'gun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

131̂  — Afyon Milletvekili H. İbrahim özsoy ve 21 arkadaşının, hastanelerin so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/161) 

132̂  — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GEİMSAN tersa
nesinde TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

133. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşının, TPAO adlı pet
rol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ile itfaiye teşkilatının so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/163) 

134. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 arkadaşının, TPAO adlı petrol tan
kerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 
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135. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kariber ve 20 arkadaşının, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

136. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamala
rının yarattığı sorunların tespiti ile alınması gerelken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

137. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

138. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.l.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, Sayısal loto 
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışma aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

140. — Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşının, mermerciliğin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

141. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin 
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 

142. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.'K. sınavıyla 
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımı
zın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

144. —- Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyo
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

145. — Aydın Milletvekili tsmet Sezgin ve 21 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği ile ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 
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1. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağr,ı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) (2) 

2< —' Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt - Aydıntepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahalit barajlarının yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) (2) 

3.) — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ili sınırları içinde bulunan 
Murat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) (2) 

4, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (2) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/262) (2) 

61 — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) (2) 

7« — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) (2) 

8. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) (1) 

9, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/276) (1) 

lOj — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli tline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) (1) 

ll'n — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin ıMillî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/278) (1) 

12. •-— İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/281) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) iki birleşimde cevaplandır dmamıştır.: 
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13< — Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın'm, Etimesgut Belediyesince Erya-
man 4. Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Hinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) (1) 

15. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli tünde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü ısoru önergesi (6/268) (1) 

16. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Honaz Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) (1) 

17. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve 
bedelini ödemeyen bayilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (1) 

18. —. Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir 'bayiye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) (1) 

19. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, havadan orman alanı renkli fotoğ
raf çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) (1) 

2Ö< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşan
dığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/286) (1) 

21', — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanın Konya mitinginde, 
Konya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/287) (1) 

22. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaad edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289) (1) 

23, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim An
laşmasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/290) (1) 

24. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kürt Parlamentosu adı altındaki 
toplantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) (1) 

25, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/292) (1) 

2Û< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı 
altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (1) 
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27. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayriresmî RP'li bir heyetin Su-
riye'li yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) (1) 

28d — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'li heyetin iran'ı, Dışişleri Ba
kanlığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi 1(6/297) (1) 

29H — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçidi Barajının 
ham petrol ve kimyasal madde atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) (1) 

30. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayi (TÜMO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) (1) 

3İ'< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

32. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

33. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

34. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ithalat ve ihracatımızın durumuna 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (1) 

35. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Antbirlik'te çalışmadan maaş aldık
ları iddia edilen kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304){l) 

36. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/305) (1) 

37. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, pamuk üreticilerinin desteklenme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

38H — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, devlet televizyonunun bir kanalın
da Kürtçe yayın için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/307) (1) 

39. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında 
yapılması düşünülen atama ve nakillere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) (1) 

40, -~ Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Güllük Karakolunun tran askerle
rince tarandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/309) (1) 
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41., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünülen vergi affı 
kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1) 

42. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ülkemizin elektrik ihtiyacının han
gi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kas
tamonu - Cide İlçe şubesince asılan bir pankartın Emniyetçe indirildiği iddiasına iliş 
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

44. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney İlçesi - Hamidiye 
Köyü içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/314) 

45. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Yenicekent - Ertuğrul -
Cindere arasındaki yolun asfalt yapımı ve Güney - Parmaksızlar Yolu onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

46. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Çamrak Köprü 
sü ve Koparan Köyü Deresi ile Karagöz Köyü Yoluna Menfez yapımına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

47. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli güney şelalesine ilişkin Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

48. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/318) 

49. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Ertuğrul Köyü 
Trafosunun büyütülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

50. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Topkapı Sarayında bulunan tarihî 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

51. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman 
Kadın Parlamenterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

52. — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, S.S.K. Ok Meydanı Has
tanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak ted
birlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

53. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/323) 

54. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Ordu'nun ikizce İlçesine bağlı Yo-
ğunoluk beldesi Belediye Başkanının DYP'ye geçmesi için transfer pazarlığı yapıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 
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55. — TraJbzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Millî Gençlik Vakfının açtığı 
Yaz Okulu ile bu okulun mezuniyet törenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/325) 

56. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, ziraî ve hayvancılık kredi faizle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

57. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, pamuk taban fiyatlarına ve birlik
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

58< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Tariş Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

59. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bakanlık bütçesinden 
dernek ve vakıflara yapılan yardım miktarlarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/330) 

6öj — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Libya ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/333) 

61'< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, bürokrat atamalarmdaki tutumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/334) 

62. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, öğretmenlerin can güvenliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/335) 

63. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Mısır ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/336) 

64. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, bir beyanına ilişkin Dışişleri Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/337) 

63. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun - Sarp yol yapı
mına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

66, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

67. — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasındaki yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) 

68< — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman ile Ermenek İlçesi Afet 
Evlerinin yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

69, — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, bulgur ihracatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

70, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havacılık Yasasına İlişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
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71. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadro
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

72. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanı
tım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/345) 

731. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlık
çıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/346) 

74. — İçel Milletvekili Halil Çin'in, İslam Halk Komutanlığı ile ilgili olarak Lib
ya'da yayımlanan bir gazetedeki başyazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/347) 

75, — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, M. Ereğlisi - Çorlu - Seymen yol ya
pımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

7ÖH — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, işçi emeklileri arasındaki aylık far
kın giderilmesi ile ilgili tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/349) 

77. — Muğla milletvekili Lâle Aylaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize 
olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

78< — Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, alınan telefon ücretlerinden haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

79< — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gös
terileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) 

80. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

81'. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de meydana gelen afette hasar 
gören ev, işyeri ve yolların yapımı için tahsis edilecek ödeneğe ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/354) 

82. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordunun ihtiyacı için et ithal edile
ceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

83. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, E - 88 Karayolunun, Yozgat şehir 
merkezinden geçen bölümüne çevre yolu geçişi yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

84. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için 
aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/357) 
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85, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359) 

86, — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yol
cuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

87, — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum - Milas karayolu güzergahı 
üzerinde raylı bir sistemin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

88, — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum - Milas karayolunun ıslahı 
için ayrı i an ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) 

89, — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

90, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

91, — Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

92, —« Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat - Gelingüllü Barajından, 
Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin -• Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/367) 

93, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yem-
liha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/368) 

94, — İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin 
Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/369) 

95, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyu
nuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 

96, — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

97, — Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önle
mek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

98, — Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkın
daki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

99, — Bursa Milletvekili Ferudun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğal-
gaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/375) 
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100, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

1011. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliği
ne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

102, — İzmir Milletvekili Metin öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve Dispanserle
rinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) 

103. —Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir de
mece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380) 

104/— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait 
paraların «Kamu Ortak Hesabı»nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/381) 

105, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait 
paraların «Kamu Ortak Hesa!bı»nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382) 

106, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde 
isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

107, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, yeni atanan özürlü öğretmen 
sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

•108. T— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödeme
diği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/386) 

109, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak 
isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

IIOJI — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beya
nına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

lll'< — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, SSK sınavının yapıldığı okula 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) 

112, — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, İstanbul Üniversitesinde mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

113̂  — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün 
açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/392) 
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114< — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlen
me Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) 

115. — Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya 
Bankası'ndan sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/394) 

116. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim pro
jesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) 

117. — Bursa Milletvekili Feridun Pehtivan'ın, Tansu Çiller'in, A.B.D. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

118. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, Batı Trakya tskeçe Koyunköy'de 
Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/397) 

119. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) 

120. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

121. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabi tarım kesimin
de çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

122. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Tıp Fakültelerine bağlı olmayan 
sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Baka
nından, sözlü soru önergesi (6/401) 

123. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

124. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezun
larına ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/403) 

125i — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret siste
miyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) 

126. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Devlet Hastanelerinde çalışan 
hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/405) 

127. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldı
rılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
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128, — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsa
mına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

129, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı 
ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/408) 

130, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/409) 

131'j — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Açık öğretim Sağlık Ön Lisans 
bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/411) 

132. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 
Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkim içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/412) 

133. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin 
devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

134. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

135. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yarar
lanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/415) 

136. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde 
kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) 

137. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka il
çelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

138. — Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dö
vüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) 

139. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane de
netimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

140. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/420) 

1411, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, AS1LSAN tarafından üretilen bir si
laha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

142. — Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet 
binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 
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143i'-— izmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşa
nan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

144, — İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Cumhuriyetlerinden ve topluluk
larından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/424) 

145. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği 
Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

146/— Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım progra
mına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/426) 

147H — Burdur Milletvekili Kâzım Ustüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elek
trik enerjisi fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) 

148. — Burdur Milletvekili Kâzım Ustüner'in, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/428) 

\A9t — Burdur Milletvekili Kâzım Ustüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbi 
cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

150, — Burdur Milletvekili Kâzım Ustüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

151'n — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

152. 'T— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, inegöl'ün il yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

153. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait b'ir sosyal 
tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433). 

154., — Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Anadolu Lisesi Sınavı
nın Karadeniz - Ereğli'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

155'i —- Burdur Milletvekili Kâzım Ustüner'in, Burdur TEDAŞ Müdürünün De
nizli'ye nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/435) 

156, —-Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Doğu Türkistan'da Uygur Türkle
rine yapılan baskı ve şiddete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/436) 

157-, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Hükümette kararname krizi yaşan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 
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158. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Dışkapı SSK Çocuk Hastane
sine şoför kadrosuyla alınan bir kişinin ehliyetinin olmadığı iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/438) 

159. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay'daki köy koruculuğu uy
gulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

160H — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Ankara - Sincan'da belediye za
bıta memurlarının halka bazı belgeleri zorla imzalattıkları iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

1611, —• Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde deprem nedeniyle 
zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/441) 

162. .— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen 
soydaşların sınırdışı edileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/442) 

104 — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Merkez S.S.K. Hastanesinin 
kapasitesine ve doktor açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/443) 

164, — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da tarihî değeri bulunan sa-
dât eserlerinin ziyarete açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

165. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Eğitim Fakültesi ve Meslek 
tfüksek Okulunda 2 nci öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/445) 

166j — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da pancar ekim alanlarının 
genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/446) 

167i — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Sigorta Müdürlüğünün per
sonel, hizmet aracı ve bilgisayar ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/447) 

168, — İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin 
yönetim yapısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

169, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, anıt ağaçların korunmasına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

170, — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İline Bağlı bazı ilçe sağlık 
ocaklarının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 
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171', — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı yerleşim birimlerin
deki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/451) 

172. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birim
lerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/452) 

173i — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birim
lerindeki Sağlık kuruluşlarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) 

174, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Kapalı Yüzme Havuzu 
Projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

173, — Erzincan Milletvekili Mustafa'Kurun, Erzincan Sporcu Kamp Eğitim 
Merkezi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

176, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Refahiye Antrenman ve Okul Spor 
Salonu Projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

177, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Bağ - Kur hizmet binası 
ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

178, — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa - Orhaneli Kömür İşletmele
rinde çalıştırılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/458) 

I79H — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa İlindeki din görevlisi açığı
na ve Kur'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

180Y— Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, çeşitli yollarla Türkiye'ye gelen ve 
vatandaşlık hakkı elde edemeyen soydaşlarımıza ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/460) ' 

181'< — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, hakkında tutuklama kararı bulunan 
bir Emniyet görevlisinin katıldığı T.V. programının yapımcısına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü sora önergesi (6/461) 

182. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel 11 dağıtım bayilik
lerinin Bakkal ve Bayiler Odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

183/— Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, itfaiye teşkilatlarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü sora Önergesi (6/463) 

184, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, sayısal loto bayilikleri ve
rilmesinde, profesyonel spor kulüplerine öncelik tanınıp tanınmayacağına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 
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fl< —. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

3< — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 16.12,1996) 

4. — 625 Sayılı Özel öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 5. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Ka
nunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/569) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 24.1.1997) 

6. —• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silen 10 Milletvekilinin, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet-. 
leri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve An
talya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 Arkadaşının, Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 3 Arkadaşının ve İzmir Milletvekili Metin Öney'in Aynı Mahiyette
ki Kanun Teklifleri ile Istantoul Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının, Amas
ya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 2972 Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve içişleri ve Anayasa ko
misyonları raporları (2/612, 2/409, 2/453, 2/522, 2/466, 2/547) (S. Sayısı : 247) (Da
ğıtma tarihi : 11.3.1997) 

7. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S._ Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) . ' ' ' 

8. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların infazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 25.11.1996) 
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9. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma ta
rihi : 22.11.1996) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

X1 11. —Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmın ve 
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/343) (S. Sayıs,ı : 212) (Dağıtma tarihi : 14.2.1997) 

X 12. —Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı 
Anlaşması ve ilgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Ta
sarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 14.2.1997) 

13j — İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdu ve 5 Arkadaşının; Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Tica
ret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/542) (S. Sayısı: 
215) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

14. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/526, 
3/520) (S, Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 11,12.1996) 

15. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
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Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

16. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi: 
25.11.1996) 

17. — Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'm, Aydın İli Yenihisar İlçesi Adının 
«Didim» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/341) (S.Sayısı : 165) (Dağıtma 
tarihi : 29.11.1996) 

18. —• Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

19. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

20. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) {S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

21. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi: 
8.7,1996) 

22. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

23. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7{1996) 

24* — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko-ı 
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

2St — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapıllmas,ma Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta* 
rihi : 15.7.1996) 
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2Ö4 — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

27< —- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

28j — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

29. - - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

30.'— Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

31 — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28,8.1996) 

32!. —Belediye Kanununun 127 ncİ Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

33. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi.: 28.8.1996) 

34/—Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

35-1 — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

36i —Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (Ss Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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X 37. —- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun, Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

38< — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

39. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Yerilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Rapora (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

X 40. — işkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/303) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1996) 

41j| — Sıtma ve Frengi ilaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.1İ.1996) 

42< — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X 43< — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 12.11.1996) 

XI 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora (1/328) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi • 12.11.1996) 

X 45. —Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/353) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 12.11.1996) 

X! 46. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/329) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 47d — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1996) ^ 
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X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, îyi 
Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1996) 

X 51. — Millî Savunma Bakanhğı. ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlar,! raporları (1/429) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 22.11.1996) 

•Xi 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/317) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/316) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996). 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/315) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 57. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-
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lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin 11 Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi: 29.11.1996) 

X 59a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarilıi : 16.12.1996) 

X 60. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet* 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daif 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/387) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/390) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 62. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/287) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi ; 16.12.1996) 

X 63. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Haya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 64. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti- Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/371) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ya
tırımlara Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Qımhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 
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67. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

68. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Hal
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1996) 

X1 69. — Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gö
renlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Büçe Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) 

70. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484)'(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tari-. 
hi : 23.12.1996) 

71. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

72. — Muş Milletvekili Necmettin Dede'nin Karayolları Trafik Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi :.24.12,1996) 

73. —Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacardı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin x Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ye 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) . 

74. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğüm 
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37 nci Maddesine Göre Doğmdan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194] 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 7 5 . — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge-
çirilrniş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı^ 
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 76. —Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 77a — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek ve Hırvatistan Cumhuriyetleri 
"Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin İyi Niyet Misyonu ve Ortak Polis Gücü Oluşturul
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/383) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi : 9.1.1997) 

X 78. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1997) 

X 80. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

XI 81. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Nec
det Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konu
larda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Anlaşmasının Uygun Bulun-
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duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/378) (S. 
Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/449) (S, 
Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X' 84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/335) (S. 
Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 86. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 204) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 87 — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/366) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10.000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlamasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/326) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

89. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 90. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
30.1.1997) 

• X. 91'j, —Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1997) , 

X 92. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşrnada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 93. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melibusatm Hibe Edilmesine Dajr 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/447) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi: 
31.1.1997) 

X' 94. — Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

X 95., — İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

96\ — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 

X 97. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Dostane İlişkiler ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 98. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 99. —Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
Ebedî Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/514) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi": 4.2.1997) 

100. —Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında ,Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 
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X 101.— Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

102, — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve iki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor komisyonları raporları (2/616) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 4.2.1997) 

X 103. — Uluslararası Sergilere ilişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 104.— Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/370) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 105. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ye Köyişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/314) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

106. — izmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

107. — icra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

108. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

109. — Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra-
poRi (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 110. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 111. —Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
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-. Umduğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/506) (vS. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 112. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı'.: 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 113. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) ' 

X 114. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/354) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi: 7.3.1997) 

X 115. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/557) (S. Sayısı .: 239) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

X 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/563) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

117. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/560) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

119, —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi. İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3:1997) 
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120. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) ' 

121. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

122. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ra (1/550) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

123. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergemi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

124. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

•mm,., » » ,ıwmtXS£mfBuM t) I» 

— 45.— 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 179) 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 Arkadaşının, İstanbul 
Kadıköy'de 1 Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda 
Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı iddialarını Araştırmak 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve (10/67) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1 Mayıs İşçi Bayramında İstanbul Kadıköy'de meydana gelen anarşik eylemlerde gereken ted
birlerin alınıp alınmadığı, alınmamışsa sorumlu olanların, tespiti açısından Anayasanın 98 ve İçtü
züğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına delaletinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 3:5.1996 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Mihail Korkmaz 
Kırıkkale 

Kazım Ataoğlu 
Bingöl 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Fehim Adak 

Mardin. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

Mehmet Altınsoy 
Aksaray 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Naci Terzi 
Erzincan 

Zeki Er gezen 

. ' • ' ' " . Bitlis 

Cevdet Akçalı 
Adana 

ı • . • . 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

M. SıddıkAltay 
. Ağrı 

GEREKÇE 

Milletçe henüz anlamını tam bilemediğimiz ve kutlamasını nedense beceremediğimiz "1 Ma
yıs İşçi ve Emek Bayramı" bu yıl İstanbul'un Kadıköy İlçesinde yine kana bulandı, yine yasa dışı 
örgütlerin estirdiği terör ortamında Devlet aciz kaldı. 
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3 sivilin öldüğü, 30 sivil, 40 polisin yaralandığı, araçların ateşe verildiği, mağazaların cam ve 
çerçevelerinin kırıldığı, malların yağmalandığı ve yüz milyarlarca lira zararın ortaya çıktığı bu 
olayda başlıca suçlular elbette taş ve sopalarla ve bu hain eylemi sergileyen illegal örgütler ve te
röristlerdir. 

Ancak bu olayda Devletin de yeterli tedbiri almadığı, gerek caydırıcılık, gerek müdahale ve 
gerekse suçluları yakalama açısından kendisinden beklenen dirayeti gösteremediği herkesçe kabul 
edilen bir vakıadır. 

Olay sonrasında gerek yöneticilerin, gerekse tooplantıyı düzenleyen sendikacıların beyanatla
rı gerçekten ilginçtir. Biryandan yöneticiler gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle sendikacıları 

-suçlamakta, öte yandan sendikacılar güvenlik güçlerinin olaya zamanında ve yeterince müdahale
de bulunmadığından yakınmaktadırlar. 

Oysa 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, toplantı ve yürüyüşü düzenleyen
lerle, toplantı ve yürüyüşün güvenliğini sağlayacak olanların görevlerini teker teker saymıştır. 

1. Bu sayılan görevleri taraflar yerine getirmişler midir? 

2. Polise ta Ankara'dan Bakan ve Başbakan tarafından yetkilerini kısıtlayıcı müdahalede bu
lunulduğu şayiaları yaygındır, bu doğru mudur? 

3. Poliste izinler kaldırılırken Vali Bey gerçekten Marmaris'te tatilde midir? 

4. TV kameralarında meydanda 500 polis gözükmezken, Bakanın 5 000 polisle tertibat aldık 
demesi gerçek midir? -

5. Polise olayı uzaktan takip edin denilmişse bu (bir sivil polisin linç edilmesine de duyarsız 
kalabilirsiniz) demek midir? 

6. Eylemcileri dağıtmak için elde su sıkacak panzer yok mudur? Varsa neden ortaya çıkma
mışlar, göstericileri su sıkarak dağıtmamışlardır? Neden göz yaşartıcı bomba kullanılmamıştır? 

7. Devletin çevik ve çelik kuvvetleri neden yerli yersiz ve bilinçsiz müdahalelerle suçludan 
kaçan bir görüntüye mahkum edilmiştir? 

8. Bu mitinge yasa dışı örgütlerin katılacağı hem de özel üniformaları, bayrakları ve flamala-'. 
rı ile katılacağı nasıl olup ta haber alınamamıştır? 

9. Ankara'da Kızılay'da, İstanbul'da Taksim'de bu gibi toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin 
verilmezken, en az bu yerler kadar işlek olan Kadıköy Altıyol Caddesi ve İskele Meydanında bu 
toplantıya kimler nasıl izin vermişlerdir? 

10. Kadıköy'deki emniyet güçlerinin başında bulunan Emn. Müd. Mv. Ali Yön'üh ağır şekil
de yaralanması, tabanca ve telsizinin elinden alınmasını müteakip, ekipleri kim şevki idare etmiş
tir? Ali Yön, ekipler tarafından niçin korunamamıştır? 

11. Olayda çevrede hazır bekleyen askerî birliklerden niye yardım istenmemiştir? 

Tüm bu soruların ve olayla ilgili daha bilinmeyen hususların Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından araştırılmasında zaruret görüldüğünden bu önergenin verilmesi lüzumu hasıl olmuştur. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEGLİSt BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14.5.1996 tarihli 51 inci Birleşiminde alınan 
422 sayılı Karar ile kurulan (10/67) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu görevini ta
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Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ali Oğuz 
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Komisyon Başkanı 
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I. BAŞLANGIÇ: 

Kocaeli Milletvekili Şevket KAZAN ve 15 arkadaşının 03.05.1996 tarihinde Meclis Başkan
lığına verdikleri önerge ile; 

İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda, Devletin gerekli tedbirleri alma
dığını, 3 sivilin öldüğünü, 30 sivil ve 40 polisin yaralandığını, araçların ateşe verildiğini, mağaza
ların cam ve çerçevelerinin kırıldığını, malların yağmalandığını ve yüz milyarlarca lira zararın or
taya çıktığını ve bu olaylarda suçluların taş ve sopalarla eylemi gerçekleştiren illegal örgütler ve te
röristler olduklarını, ancak, Devletin bu olayda gerekli tedbirleri almadığını, gerek caydırıcılık, ge
rekse suçluların yakalanması açısından kendisinden beklenen dirayeti gösteremediğinin herkes ta
rafından kabul edilen bir vakıa olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca, olay sonrasında güvenlik kuvvetleri yöneticilerinin, gerekli tedbirleri almadıkları için 
sendikacıları suçladıkları, sendikacıların ise güvenlik güçlerinin olaya zamanında ve gerektiği şe
kilde müdahalede bulunmadıklarından yakındıklanm ifade etmişlerdir. Oysa 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun toplantı ve yürüyüşü düzenleyenlerle, toplantı ve yürüyüşün 
güvenliğini sağlayacak olanların görevlerini belirttiğine değinilerek; „ 

1. Devlet güvenlik güçleri ve sendika yöneticilerinin, kendilerinin, miting sırasında görevleri
ni yerine getirip getirmedikleri, 

2. Güvenlik güçlerine Ankara'dan Bakan veya Başbakan tarafından yetkilerini kısıtlayıcı mü
dahalede bulunduğu duyumlarının doğru olup olmadığı, , ' : 

3. Güvenlik güçlerinde izinler kaldırılırken, Vali Bey'in gerçekten Marmaris'e tatile gidip git
mediği, 

4. TV kameralanyla görüntülenen meydanda 500 polis görünmezken, Bakanın 5000 polisle 
tertibat aldık demesinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, 

5. Polise olayı uzaktan takip edin denilmişse bunun "bir sivil polisin linç edilmesine de du
yarsız kalabilirsiniz" demek anlamına gelip gelmediği, 

6. Eylemcileri dağıtmak için elde su sıkacak panzer olup olmadığı, varsa neden ortaya çıkma
dığı, göstericileri su sıkarak dağıtmadığı, neden göz yaşartıcı bomba kullanılmadığı, 

7. Devletin Çevik ve Çelik Kuvvetlerinin yerli yersiz ve bilinçsiz müdahalelerle suçludan ka
çan bir görüntüye neden mahkum edildikleri, 

8. Yasa dışı örgütlerin, özel üniformalarıyla bayrak ve flamalarıyla mitinge katılacakları hak
kında nasıl olup da haber alınamadığı, 

9. Ankara'da Kızılay'da, istanbul'da Taksim'de bu gibi toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin 
verilmezken, en az bu yerler kadar işlek olan Kadıköy Altıyol Caddesi ve İskele Meydanında bu 
toplantıya kim veya kimlerce izin verildiği, 

10. Kadıköy Emniyet güçlerinin başında bulunan Emniyet Müdür Muavini Ali YÖN'ün ağır 
şekilde yaralanması, tabanca ve telsizinin elinden alınmasını müteakip, ekipleri kimin sevk ve ida
re ettiği, Ali YÖN'ün ekipler tarafından neden korunamadığı, 

•V 11. Olayda, çevrede hazır bekleyen askeri birliklerden neden yardım istenmediği, 

Konularında ve bilinmeyen diğer hususlarda, 

Anayasanın 98 nci ve İçtüzüğün, 102. ve 103. maddeleri gereğince, Meclis Araştırması açılma
sını arz ve talep etmişlerdir. (Ek: 1-1/2) 
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II. KOMİSYONUN KURULUŞU: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20. Dönem Yasama Yılı 48. Birleşimi 07.05.1996 salı günü ' 
yapılan Genel Kurul toplantısında, Kocaeli Milletvekili Şevket KAZAN ve 15 arkadaşının, İstan
bul Kadıköy'de 1 Mayıs 1996 günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddi
alarını araştırmak amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi okunmuş (Ek: 2), bunu 
takiben 14.05.1996 tarihli 51 nci Birleşiminde 10/67 esas numaralı Meclis Araştırması önergesi 
üzerinde, ANAP Grubu adına Ankara Milletvekili Nejat ARSEVEN, DSP Grubu adına İstanbul 
Milletvekili M. Cevdet SELVİ, CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Eşref ERDEM, RP Grubu 
adına Aksaray Milletvekili Mehmet ALTINSOY ve DYP Grubu adına Muş Milletvekili Necmet
tin DEDE'nin konuşacakları ilgili partilerin grup başkan vekillerince belirtilmiştir. (Ek: 3-3/9) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 51. birleşiminde, 14.05.1996 tarih ve 422 
no'lu karar ile; 

İstanbul Kadıköy'de! Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı id
dialarını araştırmak amacıyla Meclis Araştırması yapılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyo
nun 9 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip 
üye seçimi tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışmasına karar verilmiştir. (Ek: 4) 

TBMM Başkanlığının 16 Mayıs 1996 tarih ve KAN.KAR.-MD.-A.01.-0.GNS.0.10.000.02-
10/67-1592/4293 sayılı yazıları ile TBMM'nde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıkların
dan, oran cetvellerine göre Meclis Araştırma Komisyonuna verecekleri üye adaylarının belirtilme
si istenilmiş; bu talep üzerine, Anavatan Partisinden Ankara Milletvekili Nejat ARSEVEN, İstan
bul Milletvekili Yusuf PAMUK, Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Milletvekili Eşref ERDEM, 
Refah Partisinden İstanbul Milletvekili Ali OĞUZ, İstanbul Milletvekili Ekrem ERDEM, İstanbul 
Milletvekili Hüseyin KANSU, Doğru Yol Partisinden Bursa Milletvekili Abdülkadir CENKÇİ
LER, İstanbul Milletvekili Hayri KOZAKÇIOĞLU ve Demokratik Sol Partiden İstanbul Milletve
kili Mehmet Cevdet SELVİ aday olarak gösterilmişlerdir. 

TBMM Genel Kurulunun 60. birleşiminde 11.06.1996 gün ve 431 no'lu kararı ile adı geçen 
milletvekillerinin komisyon üyeliklerine seçilmesi kararlaştırılmıştır. (Ek: 5-5/8) 

20.06.1996 günü toplanan Komisyonda Başkanlık Divanı seçimi yapılmış ve İstanbul Millet
vekili Ali OĞUZ başkanlığa, İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet SELVİ başkanvekilliğine, An
kara Milletvekili Nejat ARSEVEN sözcülüğe ve İstanbul Milletvekili Hüseyin KANSU katip üye
liğe seçilmişlerdir. 

Yapılan seçim sonucunda tasnif komisyonu tarafından düzenlenen'tutanak, Komisyon Baş
kanlığınca, 20.06.1996 gün ve A.Ol.l.GEÇ.10/67-1 sayılı yazı ile TBMM Başkanlığına sunulmuş
tur. (Ek: 6:6/3) 

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2 Aralık 1996 tarih ve 1592 sayılı yazısı ile, İstanbul 
Milletvekili Hayri KOZAKÇIOĞLU' nun komisyonumuz üyeliğinden çekildiğine dair önergesinin, 
Genel Kurulun 28.11.1996 tarihli 24 üncü birleşiminde okunduğu komisyonumuza bildirilmiştir. 
(Ek: 6/4) 
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III. KOMİSYONUN SÜRESİ: 

TBMM Genel Kurulunun 14.05.1996 tarihli 51. Birleşiminde 1 Mayıs günü İstanbul Kadı
köy'de meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığına ilişkin iddiaları araştırmak üzere, 
422 sayılı karar ile kurulan geçici komisyonun süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. (Ek: 4) 

Başkanlık Divanı seçimi sonucunun TBMM Başkanlığına bildirim tarihi olan 20.06.1996 ta
rihinden itibaren 1 ay süreyle çalışan komisyonun süresi 20.07.1996 günü sona erdiğinden 
11.07.1996 tarihinde toplanan komisyonun 4. toplantısında çalışma süresinin 1 ay daha uzatılması 
kararı TBMM Başkanlığına sunulmuş ve Genel Kurulun 18.07.1996 tarihli 79 ncu Birleşiminde 
okunarak kabul edilmiştir. (Ek: 7-7/9) 

TBMM Genel Kurulunun çalışma süresi Temmuz 1996 sonuna kadar uzatılması nedeniyle, 
komisyon tarafından daha önce alınan "yerinde tesbit kararı" uygulanamamış, TBMM Genel Ku
rulunun 86. Birleşiminde aldığı 455 sayılı kararı ile tatil süresi içinde 9 gün süreyle çalışma izni ve
rilmiştir. (Ek: 9-9/7) 

11.08.1996 tarihi itibariyle, tatil süresince komisyon çalışmalarına ara vermiş ve tatil sonrası 
02.10.1996 günü toplanarak komisyon raporunun hazırlanması ve üzerinde görüşmeler yapılabil
mesi için, 4 Ekim 1996 tarihinde çalışma süresi bitecek olan komisyonun çalışma süresinin 1 ay 
daha uzatılması için alman karar TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur. Genel Kurulca süre uzatı
mı kabul edilmiştir. Komisyonun 06.11.1996 tarihinde yapılan 7 nci toplantısında alınan 3 nolu ka- . 
rar ile komisyonun görev süresinin 1 aylık kesin ek süre ile uzatılması kararlaştırılmış ve TBMM 
Genel Kuruluna sunulmuş ve ek süre alınmıştır. (Ek: 10-10/8) 

IV. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI: 

1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarını araştırmak 
üzere kurulan komisyonumuz, Başkanlık divanı seçimini takiben Başkan Ali OĞUZ, Başkanveki
li Mehmet Gevdet SELVİ, Sözcü Nejat ARSEVEN, Katip Hüseyin KANSU ve Üye Hayri KO-
ZAKÇIOĞLU ile birlikte aynı gün zamanın İçişleri Bakanı Ülkü GÜNEY'i ziyaret ederek olay 
hakkında bilgi almışlardır. Konuyla ilgili olarak Bakanlıkça yaptırılan soruşturmaya ilişkin dosya
nın komisyona intikali için gereğini kendilerine arz etmişlerdir. 

27.06.1996 günü toplanan komisyon üyeleri, çalışma planının saptanmasını müteakip, olay ye
rinde tesbit yapılmasının doğru olacağını, fakat daha önce gerekli bilgi ve belgelerle Emniyet Ge
nel Müdürü ve Ankara'da bulunan İşçi Konfederasyonlarında^ ilgililerin komisyona davet edile
rek bilgilerine başvurulmasının yerinde olacağı kararına varmışlardır. (Ek: 11-11/8) 

Komisyon Başkanı Ali OĞUZ, 02.07.1996 tarih ve 2 sayılı faksıyla Türk-İş Mali Müşaviri En
ver TOÇOĞLU'nu, 3 sayılı faksıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin TAN-
RIVERDİ'yi, 4 sayılı faksıyla, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Salim USLU'yu, 5 sayılı faksıy
la Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSELİ, 6 sayılı faksıyla Şemsi DENİZER'i, 09.07.1996 ta
rihli 8 sayılı faksıyla bir kere daha Şemsi DENİZER'i komisyona davet ederek komisyon üyeleri
ne konuyla ilgili bilgilerini aktarmalarını istemiştir. (Ek: 12-12/8) 

Komisyon 03.07.1996 tarih ve 7 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığından; 

1 Mayıs 'ta meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma dosyanın komisyona intikalini istemiş
tir. (Ek: 12/9) 
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Komisyon, 12.07.1996 tarih ve 11 sayılı yazısı ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Mayıs 
günü İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarını aydın
latmak amacıyla, anılan günde olay yerinde görevlendirilen emniyet mensuplarının listesinin ko
misyona intikalini istemiştir. (Ek: 13) 

Komisyon, 18.07.1996 tarihli 5. toplantısında, başkan ve dört üyenin katılımıyla, olay yerinin 
incelenmesi ve yetkililerle görüşmelerde bulunulmasının yararlı olacağını kararlaştırmıştır. -

Komisyon bu kararını 19.07.1996 tarih ve 13 sayılı yazısıyla TBMM Başkanlığına sunmuştur. 
Ayrıca kararda, mahallinde görev yapacak üye ve görevlilerin, ulaşım ve harcırahlarının ödenmesi 
konusuna Başkanlığın müsaadelerini arz etmiştir. 

Komisyon, 18.07.1996 tarihli 5 nci toplantısında aldığı "Mahallinde Tesbit" kararını, TBMM 
Genel Kurulunun çalışmalarını 1 Ağustos 1996 tarihine kadar uzatması nedeniyle, TBMM Genel 
Kurulunun tatile girdiği 05-11 Ağustos tarihleri arasında yapacağına dair kararını TBMM Başkan
lığına bir tezkere ile sunmuş; bu tezkerede komisyon çalışmalarına yardımcı olması amaçlanan 
İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Başmüfettişi Halil YILMAZ'm mahallinde çalışmalara katılmasının 
uygun görüldüğü de belirtilmiştir. (Ek: 9/1) , 

Komisyonun, TBMM'nin tatile girdiği tarihden sonra 05-11 Ağustos 1996 tarihleri arasında 
mahallinde çalışmalar yaparak 11 Ağustos 1996 tarihinden itibaren çalışmalarına ara vermesi ve 
TBMM'nin tatilinin bitişinden itibaren işine devam etmesine dair 31.07.1996 gün ve 18 sayılı mü
saade isteme yazısı TBMM Başkanlığına sunulmuştur. (Ek: 14) 

TBMM Genel Kurulunun 01.08.1996 tarih ve 455 sayılı Kararı ile 10/67 Esas Numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonunun TBMM'nin tatile girdiği 03.08.1996 tarihinden itibaren 9 gün sü
reyle çalışmasına izin verilmiştir. (Ek: 9) 

Komisyon, 24.07.1996 tarih ve 15 sayılı yazılarıyla İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi 
Rıdvan YENİŞEN'in, 1 Mayıs günü görevinin başında bulunmaması ve miting öncesi ve sırasında 
gerekli koordinasyonu yapmaması ile ilgili düzenlenen disiplin raporunun gönderilmesini istemiş
tir. (Ek: 15) 

Komisyon, 01.08.1996 tarih ve 19 sayılı, İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN adına yazılan bir 
yazı ile komisyon üyelerinin ve görevlilerinin 05-11 Ağustos 1996 tarihleri arasında İstanbul'da 
bulunacaklarını, liste ekindeki ilgililerin, Komisyonca uygun görülenleriyle, mahallinde belirlene
cek takvime göre görüşmelerde bulunulacağını, görüşmelerin bir bölümünün Valilikçe tahsis edi
lecek bir salonda, diğer bir kısmının ise Dolmabahçe Sarayının salonunda yapılacağını belirtmiştir. 
(Ek: 16,16/1) -

Komisyon, İstanbul'da. 01.08.1996 tarih ve 20-21 sayılı yazıları ile KESK Başkanı Siyamı 
ERDEM ve DİSK Başkanı Rıdvan BUDAK'ı, 08 Ağustos 1996 günü mitingle ilgili bilgi ve görüş
lerini almak üzere; komisyonun Dolmabahçe Sarayındaki toplantı salonuna davet etmiştir. (Ek: 17, 
i 7 / ı . ) v • • . . . ' • ' . ' • ' . . r • 

Komisyon, 06.08.1996 tarih ve 23-24 sayılı yazıları ile DİSK Genel Sekreteri Kemal DAY-
SAL ile Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı Kenan ALTMIŞDÖRT'ü Dolmabahçe Sarayındaki çalış-, 
ma salonuna davet etmiş ve konuyla ilgili görüşlerini almıştır. (Ek: 18, 18/1) 

Komisyon, 04-11 Ağustos 1996 tarihleri arasında İstanbul Dolmabahçe Sarayında yukarıda 
belirtilen ilgili ve yetkililerle görüşmesini tamamladıktan sonra TBMM'nin tatil bitiminde ilk top
lantısını 02.10.1996 günü yapmış ve rapor taslağının hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. (Ek: 
19) 
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Rapor taslağının hazırlanmasına yardımcı olacak bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, 09.10.1996 
tarih ve 29 sayılı yazı ile Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığından, 18.10.1996 tarih ve 31 sayılı ya
zı ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığından olaylarla ilgili olarak, kaç kişi hakkında, han
gi iddia ile dava açıldığı ve davanın hangi aşamada bulunduğu hususlarında komisyona bilgi veril
mesi istenmiştir. (Ek: 20,21) 

Komisyon, 09.10.1996 tarih ve 27-28 sayılı yazıları ile İçişleri Bakanlığından, İstanbul Vali
si Rıdvan YENİŞEN hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen disiplin raporu üzerine, ilgili 
hakkında bir disiplin cezası verilip verilmediğinin; ayrıca İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN ve Va
li Yardımcısı Nihat Kemal EREN'in olay tarihinde izinli olduklarına dair belgenin, iznin başlangıç 
ve bitim tarihleri ile göreve başlama belgesinin onaylı birer örneğinin komisyona gönderilmesini 
istemiştir. (Ek: 22,23) 

. Komisyon 14.11.1996 tarih ve 34 sayılı yazı ile Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığından, 1 Ma
yıs 1996 tarihinde meydâna gelen olaylarda ölen Levent YALÇIN, Dursun OD AB AŞ ve Hasan 
ALBAYRAK isimli şahısların ölümleriyle ilgili faillerin tespit edilip edilmediği, bu nedenle hak
larında dava açılan sanıklar varsa isimlerinin neler olduğunun bildirilmesini, ayrıca bu ölüm olay
larıyla ilgili olarak yaptırılan balistik muayene raporlarının birer örneğinin gönderilmesi hususunu 
istemiştir. Bu şahısların ölümüyle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, emniyet men
suplarının bir sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yönünde bir soruşturma yaptırılıp yaptırıl
madığı hususunun bildirilmesi ise bahis konusu Genel Müdürlükten 14.11.1996 tarih ve 35 sayılı 
yazı ile sorulmuştur. Bu ölüm olaylarının meydana geldiği 1 no.lu arama noktasında bulunan gö
revlilerden 4 rütbeli emniyet görevlisinin dinlenmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 
19.1L1996 tarih ve 36 sayılı yazı yazılarak bu şahısların dinlenmesi temin edilmiştir. (Ek: 25, 26, 
27,28-28/18) 

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden raporun yazımı ta
rihine kadar Ölüm olaylarıyla ilgili yukarıda yazılan yazılarımıza herhangi bir cevap alınamamıştır. 

V. KOMİSYONA İNTİKAL EDEN BELGELERİN İNCELENMESİ: 

Komisyonumuzun yaptığı yazışmalar ve gerçekleştirdiği görüşmelerde elde edilen belgelerin 
incelenmesinden; 

1. Kadıköy Kaymakamlığı sınırları içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre 
tespit edilen ilk toplanma alanında inşaatlar yapıldığı, miting alanının bir kısmının belediye tanzim 
satış yeri ve depo olarak kullanıldığı, toplantı alanlarında daralma meydâna geldiği gerekçesiyle, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 16.2.1994 tarih ve 17282 sayılı teklifi ve Valiliğin 16.2.1994 ta
rihli onayı ile, toplanma, dağılma yön ve yerleri ile, afiş ve pankart asılacak yön ve yerlerin yeni
den tesbit edildiği, •' • 

Buna göre; Kadıköy İlçesinde toplantı yerinin, Geziyolu (Kumluk Mevkii)-Rıhtım Caddesi-
İnönü Parkı ile Sahil Geziyolu arasında kalan otopark alanı; dağılma yön ve yerlerinin, Sahil Ge-
ziyolu-Rıhtım Caddesi-Albay Faik Sözener (Moda)-Geziyolu (Kumluk Mevkii-İskele) Caddeleri 
olarak belirlendiği, 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair Yö
netmelik hükümlerine göre bu değişikliklerin ilan edildiği ve yürürlüğe girdiği, (Ek; 29-29/12) 

2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 18Nisan 1996 tarih ve 
4303/96 sayılı, 1 Mayıs hazırlıkları konulu haber ile, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve KESK'in ken-
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di aralarında toplantı yaparak, 1 Mayıs'ı Kadıköy İskele Meydanında birlikte kutlama kararı aldık-
ları.'tertip komitesinin kimlerden oluşacağının kararlaştırıldığı, bu doğrultuda 19.4:1996 günü saat 
11.00 sıralarında istanbul Valiliğine müracaatta bulunacakları duyumlarının, Valilik, Emniyet Mü
dürlüğü ve diğer ilgili birimlere duyurulduğu, (Ek: 30) 

3. 1 Mayıs 1996 tarihinden önce; 

Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak, Demokratik Haklar Platformu, Sınıf Sendikacılığı Platfor
mu, Emekçi Halkın Birliği, Zafer Yolunda Kurtuluş, Sömürüye Karşı Yürüyüş, Kaldıraç, Direniş, 
Yurtsever Emekçiler, Devrimci Mücadele, Barikat, Devrimci Emek gibi gruplar ve dergi isimleri 
altında, işçileri, öğrencileri, memurları, köylüleri ve çeşitli toplum kesimlerini, 1 Mayıs mitingine 
katılmaya, direnişe ve savaşmaya davet eden bildiriler dağıtıldığı, 

Zafer Yolunda Kurtuluş, Özgür Atılım, Odak, Sosyalist iktidar, Özgür Gelecek, Devrimci 
Emek Dergilerinin yayınları ile toplumun her kesiminin 1 Mayıs 1996 tarihinde Kadıköy ve Tak
sim Meydanlarında yapılacağı duyurulan kutlamalara katılmaya, direnmeye, savaşmaya, dayanış
maya, mücadeleye davet edildiği, (Ek: 31-31/41) 

4. TÜRK-ÎŞ, DlSK, HAK-İŞ ve KESK yöneticilerinden oluşan ve DİSK Genel Sekreteri Ke
mal DAYSAL başkanlığında, Ömer Faruk BÜYÜKKUCAK, Şenel OĞUZ, İrfan ERDEMOĞLU, 
Atilay AYÇİN, Hüseyin Hulusi KARLI ve Orhan ALTUĞ'un katıldıkları düzenleme kurulunun, 
19.4.1996 tarihinde İstanbul Valiliğine başvuruda bulunarak, 1 Mayıs İşçi Bayramını 1 Mayıs 1996 
Çarşamba günü, saat 11,00-17.00 arasında, Kadıköy İskele Meydanında düzenlenecek bir açık ha
va toplantısı ile kutlamak istediklerini bildirdikleri; müracaatçılara 19.4.1996 tarihli bir alındı bel
gesi düzenlenerek verildiği, ayrıca 29.4.1996 tarihinde de, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince düzenleme kurulunun görev ve so
rumluluklarını belirleyen hususların maddeler halinde belirlenerek, tebliğ ve tebellüğ belgeleri şek
linde tertip komitesi başkanı Kemal DAYSAL'a tebliğ edildiği, (Ek: 32-32/2) 

5. istanbul il Emniyet Müdürlüğünün, onaya sunduğu ve tertip komitesi başkan ve üyeleri 
hakkında bilgilerle birlikte, toplantının amacı dışına çıkacağı değerlendirmesinin yeraldığı yazının, 
22.04.1996 tarihinde "açık hava toplantısının yapılması uygun" ibaresi yazılarak vali yardımcısı N. 
Kemal EREN tarafından vali adına imzalandığı, (Ek: 33-33/1) 

6. 23.04,1996 tarih ve 3900-1 sayılı yazı ile, daha önceki mitinglerde Kadıköy Belediyesinin 
önünde toplamldığı ve Kadıköy Meydanına kadar yürüyüş yapıldığının, oysa Kadıköy Meydanının 
sadece miting alanı olarak belirlendiğinin, yürüyüş güzergahının bulunmadığının, bu nedenle söz-
konusu yerde yürüyüş yapılamayacağının, yapılması halinde tertip komitesi hakkında yasal işlem 
yapılacağının Tertip Komitesi Başkanı Kemal DAYSAL'a tebliğ edildiği, (Ek: 34) 

7. 24 Nisan 1996 tarih ve 4533 no'lu haber notu ile; 
Mitingi düzenleyen sendika temsilcilerinin, katılımın fazla olmasını sağlamak amacı ile, sen

dikalar aracılığı ile İstanbul ve çevre illerden çok sayıda işçi ve memur kitlesinin mitinge getirile
ceği, 

İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi çeşitli dernekler aracılığı ile mitinge 
muhtelif toplum kesimlerinden iştiraklerin sağlanacağı, 

Halkın Demokrasi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi gibi partilerin, üyelerine Taksim 
Meydanında toplanmaları yönünde çağrı yaptıkları, 

Sol gruba mensup lise ve üniversite öğrencilerinin çeşitli pankartlar altında mitinge iştirak 
edecekleri, 
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DHKP/C, TDKP, MLKP, TİKB, DEV-YOL, PKK gibi illegal örgütlerin mitinge katılacakla

rı; bunlardan DHKP/C örgütünün, "Haklar ve Özgürlükler Platformu" isimli seksiyon aracılığı ile 
tüm kadrolarına gösterilere katılma talimatı verdiği, miting alanına büyük bir kortej ile girmeyi dü
şünen örgüt sempatizanlarının birbirlerini tanıması için kollarına kırmızı-sarı band takacakları, da
ha önceki yıllarda olduğu gibi örgüte mensup silahlı milislerin üniforma giyip yüzleri maskeli ola
rak uygun adım yürüyüş ile gövde gösterisinde bulunacakları, bildiri, parti ve cephe bayrakları, afiş 
ve ölen örgüt mensuplarının resimlerini dağıtacakları, uygun ortam bulmaları halinde gösterileri 
provake ederek çatışma ortamına çekmeye çalışacakları, 

Adı geçen diğer illegal örgütlerin, çeşitli semtlerde, çeşitli toplum kesimlerini, muhtelif konu
ları işlemek suretiyle örgütleyerek mitinge iştirak ettirecekleri, 

Hususlarının, Vali, Emniyet Müdürü ve diğer ilgili birimlere bildirildiği, (Ek: 35-35/2) 

8. Gerek Kadıköy meydanında gerekse ilin diğer bölgelerinde Emniyet kuvvetleri tarafından 
önlenemeyecek büyüklükte bir toplumsal hadiseye fırsat vermemek bakımından, 3. Kolordu Ko
mutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına yazılan 25.04.1996 gün ve 040425 sayılı yazı ile, 5442 sa
yılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince yeterli ihtiyat kuvvetin 1 Mayıs günü hazır bu
lundurulmasının, Vali Rıdvan YENİŞEN adına Vali Yardımcısı Nihat Kemal EREN imzası ile is
tendiği, (Ek: 36) 

9. Miting günü ihtiyaç halinde güvenlik kuvvetlerinin veya kanunsuz olaylara tevessül eden 
kişilerin şevkinde kullanılmak üzere, sorumluları ile birlikte 10 adet belediye otobüsünün, yeteri 
kadar itfaiye ekibinin 4 adet ambulansın miting mahallinde bulundurulmasının, 25.04.1996 gün ve 
40426, 40427 sayılı yazılar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığından ve İl Sağlık Müdürlüğünden 
Valilikçe talep edildiği, (Ek: 37, 38) 

10. Mitingle ilgili olarak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulan
masına Dair Yönetmelik'in 17 nci maddesi uyarınca, Vali Yardımcısı Osman DEMİR başkanlığın
da, 1. Ordu Komutanlığı, 3. Kolordu Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, MİT Bölge Başkanlığı ve 
İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinin katılımı ile Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında Asayiş 
Harekat Merkezinin oluşturulduğu, belirtilen yerde 1 Mayıs 1996 günü saat 08.00'den itibaren tem
silci bulundurulmasının ve temsilci isimlerinin Emniyet Müdürlüğünün 6354381 no'İu faksına bil
dirilmesinin Vali yerine Vali Yardımcısı N. Kemal EREN tarafından imzalanan 25.04.1996 gün ve 
40429 sayılı Emniyet Müdürlüğü yazısı ile istenildiği, (Ek: 39) 

11. İstanbul İl Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOGLU tarafından, gereği için emniyet teşki
latına, bilgi için de Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer ilgili merci
lere yazılan, 25.04.1996 gün ve 041135 sayılı yazı ile; 

Kadıköy Meydanında yapılacak açıkhava toplantısı için Kadıköy Belediyesi önünden toplu 
yürüyüş yapılacağı yönünde duyumlar alındığı, bu nedenle belediye binası önünden başlayarak gü
zergah üzerinde cadde, sokak girişleri ve miting alanı çevresinde toplam (45) arama noktası ve yü
rüyüş güzergahı ile miting alanında (12) hakim nokta tespit edilerek planlama yapıldığı; yasal ola
rak düzenlenen bu toplantı dışında Taksim Meydanı ve diğer önemli meydanlarda da izinsiz top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesi muhtemel olduğundan, kanunsuz toplantıları engellemek 
ve kamu düzenini sağlamak amacıyla etkin emniyet tedbirlerinin alındığı, 

1 Mayıs günü ilde meydana gelebilecek olayları takip ve kontrol amacı ile Vali Yardımcısı Os
man DEMİR başkanlığında Asayiş Harekat Merkezi oluşturulduğu, 

Hususları belirtildikten sonra; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 179) 



tideki özellikli alanlar ve hassas alanların ayrı ayrı belirtildiği, bu nedenle her ilçe Emniyet 
Müdürlüğünün bölgeleri dahilinde, daha önceki hassas günlerde ve meydana gelen toplumsal olay
larda almış oldukları tedbirleri 1 Mayıs ile ilgili olarak da alacakları, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 39 Şube Müdürlüğü ve 32 İlçe Emniyet Müdürlüğünden iba
ret olduğu; x 

Personel sayısının, 1 il Emniyet Müdürü, 19 Emniyet Müdür Yardımcısı, 96 Şube Müdürü, 
124 Emniyet Amiri, 630 Başkomiser, 415 Komiser, 498 Komiser Yardımcısı, 21104 polis memu
ru, 1983 çarşı ye mahalle bekçisi olmak üzere 24870 olduğu, / 

Araç, muhabere, silah ve mühimmat, teçhizat konularında bilgi verildiği, 

, Kadıköy'de yapılacak açıkhava toplantısı ile ilgili alınacak tedbirlerin belirlendiği, görevliler 
arasındaki işbölümü ve sorumluluk dağılımının yapıldığı, burada 34 rütbeli personelin görevli ol
duğu, 

Taksim, Şişhane, Sultanahmet, Eminönü-Sirkeci, Beyazıt, Mecidiyeköy, Şişli, Bakırköy, Kar-
tal-Iskele, Saraçhane, Aksaray-Metro, Üsküdar-îskele, Bağlarbaşı meydanları ile Gaziosmanpaşa 
Mahallesi, Harem Otogarı, Ümraniye Mustafa Kemal Son Durak, Maltepe-Gülsuyu, Beşiktaş-Iske-
le'de tedbir alınması ile görevli ve sorumlu rütbeli personelin belirlendiği, 

Personelin uyması gereken hususların genel talimatlar başlığı altında tesbit edildiği; bu kap
samda, elinde kesici, vurucu, kinci ve öldürücü silahlarla yanıcı, parlayıcı ve paüayıcı madde bu
lunan toplulukların, mütecaviz olmaları ve uyanlara uymadıklan hallerde Polis Vazife ve Selahi-
yet Kanunu ve Nizamnamesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun ve Yönetmeli ğindeki şart
ların oluşması durumunda amirin emriyle dereceli olarak zor kullanılacağı, emir alınmadan kesin
likle silah kullanılmayacağı1, dağıtmada en yakın boyalı su ihtiva eden panzerin kullanılacağı, 

Mitingle ilgili özel talimatlar başlığı altında; ruhsatlı dahi olsa miting alanına ateşli silah, ke
sici, delici, bereleyici alet ve edevatın sokulmasına müsaade edilmeyeceği; mitingin konusu ile il
gi ve alakası bulunmayan ya da ülkenin birliği ve bütünlüğüne aykın nitelikte ibareler taşıyan pan
kart, afiş ve dövizlerin miting alanına girişinin önleneceği, 

Şube Müdürlüklerinin görevlerinin ayrı ayrr belirlendiği; bu kapsamda Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğünün bütün personeli ile görev yapacağı, bu müdürlükçe kürsü emniyetini sağlamak üze
re yeter sayıda personel görevlendirileceği, 

Hususlannın duyurulduğu, 
Ayrıca Kadıköy Miting alanında Emniyet Müdür Yardımcısı dahil her kademeden toplam ola

rak 2354 kişilik toplam kuvvet bulunduğu, çeşitli birimlerdeki şevke hazır 1655 kişilik kuvvetle ge
nel toplamın 4009 olduğunun belirtildiği, (Ek: 40-40/36) 

12. istanbul Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılan 26.04.1996 gün ve 155 sayılı istihbarat ya
zısında; DHKP/C örgütü tarafından 1 Mayıs gösterilerinin Kadıköy'de, askeri düzende kortej yü
rüyüşü ile kule oluşturma türünde gerçekleştirileceği, gösteriler sırasında veya sonrasında örgüt 
mensupları tarafından şiddet temelinde eylemler yapılacağının istihbar olunduğunun bildirildiği, 
(Ek: 41) 

13. istanbul Emniyet Müdürlüğüne yazılan 26.04.1996 gün ve 157 sayılı istihbarat yazısında; 
DHKP/C örgütünün 1 Mayıs gösterileri sırasında Kadıköy miting alanında düzenlenecek et

kinliklere askeri kamuflaj elbisesi kumaşından dikilmiş pantolon ve yelekler giymiş unsurları ile 
askeri yürüyüş şeklinde kortej halinde katılacaklarının, 
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Ayrıca korteji korumakla görevli bir güvenlik zinciri de oluşturacaklarının, güvenlik zincirini 
oluşturacak unsurların siyah pantolon, siyah ayakkabı, ön ve arkalarında DHKP-DHKC yazılan ba
sılmış siyah tişörtler giyeceklerinin istihbar olunduğunun bildirildiği, (Ek: 42) 

14. istanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünce, Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılan 
27.04.1996 gün ve 2570 sayılı yazı ile; 

1 Mayıs 1996 günü saat 08.00'de Kadıköy Rıhtım ve Karaköy Rıhtımda emniyet kuvvetleri
nin sevk ve naklinde kullanılmak üzere birer deniz otobüsünün, ayrıca gerek emniyet kuvvetlerinin 
nakli gerekse mitinge katılan vatandaşlann ulaşım ihtiyaçlannın karşılanması için Kadıköy mini
büs duraklan, Salıpazan ve Rıhtım Caddesi-Haydarpaşa istikametinde toplam 100 adet belediye 

, otobüsünün hazır bulundurulmasının istendiği, (Ek: 43) 

15. istanbul Valiliğince, Zeytinburnu Belediye Başkanlığına yazılan, Emniyet Müdürlüğü çı
kışlı 27.04.1996 gün ve 2574 sayılı yazı ile; 

1 Mayıs 1996 günü Kadıköy Meydanında yapılacak miting sırasında topluluğa gerekli uyan
ların yapılabilmesi için ses yükseltici aracın Kadıköy Merkez Karakolu önünde teknik personeli ve 
şoförü ile birlikte belirtilen gün saat 08.00'de hazır bulundurulmasının bildirildiği, (Ek: 45) 

16. 27.04 1996 tarihinde istanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU başkanlığında, 
Emniyet Müdür Yardımcılan, İlçe Emniyet Müdürleri ve il Emniyet Şube Müdürlerinin katıldığı 
bir toplantı yapıldığı ve mitingle ilgili alınması gereken tedbirlerin tartışıldığı, (Ek: 46-46/5) 

17. İstanbul Valiliğince yazılan 30.04.1996 gün ve Emniyet Müdürlüğü 2580 sayılı yazı ile 
Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş. Şehir Hatlan işletmesi Müdürlüğünden; 

1 Mayıs 1996 günü saat 11.00-17.00 saatleri arasında, Kadıköy iskele Meydanında düzenle
necek mitinge katılacak vatandaşlann dağılmalan esnasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için 
kullanılmak üzere saat 14.00'de deniz ulaşım araçlarının Kadıköy Rıhtımında hazır bulundurulma
sının istendiği, (Ek: 48) 

18. İstanbul Valiliğince yazılan 30.04.1996 gün ve Emniyet Müdürlüğü 2551 sayılı yazı ile 3. 
Kolordu Komutanlığından; 

Görevlendirilecek ihtiyat kuvvetin, 1 taburunun Fenerbahçe Stadyumu yanında, 1 bölüğünün 
GATA bahçesinde, 1 bölüğünün Göztepe Kavşağı Karayolları bahçesinde, 1 bölüğünün Taksim 
Gezi Parkında saat 09.00'da hazır bulundurulmasının istendiği, (Ek: 49) 

19. İstanbul Valiliğince yazılan 30.04.1996 gün ve Emniyet Müdürlüğü 2582 sayılı yazı ile 
Büyükşehir Belediye Başkanlığından; 

Kadıköy iskele Meydanında yapılan miting sırasında, emniyet kuvvetlerinin sevk ve naklinde 
kullanılmak üzere, Kadıköy Rıhtım ve Karaköy Rıhtım'da saat 08.00'den itibaren birer deniz oto
büsünün; gerek emniyet kuvvetlerinin naklinde, gerekse mitinge katılanların dağılmasında ulaşım 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere saat 15.30'da Kadıköy Minibüs durakları, Salıpazan ve Rıhtım Cad
desi- Haydarpaşa istikametinde yeteri kadar belediye otobüsünün bulundurulmasının istendiği, 
(Ek: 50) . 

20. 30.04.1996 günü saat 14.30-15.30 arasında; 

Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU başkanlığında, Emniyet Müdür Yardımcıları ve ilgi
li 6 Şube Müdürünün katıldığı bir toplantı yapılarak, 1 Mayısla ilgili alınan tedbirlerin tekrar göz
den geçirildiği, (Ek: 51-51/3) 
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21. 30 Nisan 1996 tarihinde Tertip Komitesinin davet edildiği, Komite Başkanı Kemal DAY-
SAL ve DÎSK avukatı Necdet OKCAN'ın davete icabet ettiği, kendilerine, "arama noktalarına ge
len gruplarla sürtüşme yaşanmaması için düzenleme kurulunca 45 arama noktasında tanıtıcı kıya
fetli en az 2'şer kişinin görevlendirilmeleri, mitingin seyri esnasında, kürsü ve çevresinde özel ta
nıtıcı kıyafetli en az 2000 kişinin görevlendirilmesi, kürsü ve mikrofon hakimiyetinin elde tutulma
sı" hususlarının söylendiği, (Ek: 52) 

22. Miting öncesi yazılan bir istihbarat yazısında mitinge katılacak partiler ve dergiler belir
tildikten sonra, öğrencilerin de, faaliyette bulundukları örgütlerin alacağı kararlar doğrultusunda 
mitinge katılacakları, 

Sosyalist İktidar Partisinin; 

Ankara'daki Genel Merkez yöneticilerinin 1 Mayıs 1996 tarihinde Taksim'de gerçekleştirme
yi planladıkları korsan gösteri eylemi için, Türkiye genelindeki parti teşkilatlarından yaklaşık 1000 
kişiye eyleme katılacak kitlenin önünü açmak ve güvenlik kuvvetlerine karşı direniş göstermek 
üzere görev verdikleri, 

DDP (Devrimci Demokrat Platform)un; 

DİSK içerisindeki sendikalarda faaliyet gösteren sosyalistlerin ve örgüt mensuplarının oluştur
duğu Devrimci Demokrat Platformun, 1 Mayıs Mitingine katılımı artırmak ve ajitasyon-propagan-
da amacıyla 28 Nisan 1996 tarihinden itibaren Ümraniye ve Mecidiyeköy semtlerinde Basın-İş 
Temsilciliği imzası ile hazırlanan ve 1 Mayıs bildirilerini dağıtmaya ve afişlerini asmaya başladık
ları, 

DDP'NÎN 1 Mayıs'ta Kadıköy'deki mitinge; 

- "1 Mayıs'tan 15-16 Haziran'lara"-"Ekmek ve adalet yoksa barış da olmayacak" 

ibareli ve Yürüyüş Gazetesinin logosunun da bulunduğu 100 adet döviz ile katılacağı, 

DDP'nin 1 Mayıs Mitingine 300-400 kişilik bir kitle ile katılmayı hedeflediği, 

DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Parti/Cephe) nin; 

Uzun zamandır kendi kitlesi ve sosyalist platformlarda kaybettiği prestijini kazanmak ve taba
nına gücünü göstermek amacıyla Kadıköy Meydanındaki 1 Mayıs gösterilerine etkin bir şekilde ka
tılmayı amaçladığı, 

DHKP/C Örgütünün bu çerçevede; 

- Kadıköy Meydanındaki Mitinge; diğer gruplardan ayrı, askeri düzen içinde, askeri kamuflaj 
kumaşından dikilmiş pantolon-yelek, siyah botlar giymiş olarak, kortej yürüyüşü ile gireceği, 

- Yürüyüş sırasında kortejin güvenliğinin sağlanması ve çevrede etkin bir görüntü yaratması 
amacıyla 1.80 cm. boyundaki örgüt mensuplarından oluşan güvenlik zinciri oluşturacağı, 

- Güvenlik zincirini oluşturacak olan DHKP/C unsurlarının siyah pantolon, siyah ayakkabı ve 
ön-arka yüzlerinde DHKP veya DHKC yazıları basılmış siyah tişörtler giyecekleri, 

- DHKP/C unsurlarının meydanda gösteri amacıyla askeri yürüyüş düzenleyecekleri ve kule 
oluşturacakları, 

- 1 Mayıs Gösterilerine katılacak unsurların emniyet güçlerince gözaltına alınmalarını engel
lemek ve gösteriler şırasında kullanılacak pankartlara el konulmasını önlemek amacıyla pankartla
rın miting gününden önce Kadıköy'de bir yerde toplanacağı, 
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- Kadıköy Meydanına giriş sırasında ve miting süresince DHKP/C unsurlarının güvenlik güç
leri ile çatışma ortamı yaratmaya çalışacakları, ayrıca kitleyi de çatışma ortamına çekmek amacıy
la provakatif faaliyetlerde bulunacakları, 

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti)rtin;. 

1 Mayıs kutlamalarında Taksim Meydanının tarihsel süreç içerisinde önemli bir yeri olmasın
dan dolayı, MLKP olarak 1 Mayıs'ı Taksim Meydanında kutlama girişiminde bulunacağı, Kadı
köy'de demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek eylemde, DHKP/C örgütüyle 
eylem birliği çerçevesinde alanda birlikte hareket edecekleri, 

TKP/M-L KONFERANS (Türkiye Komünist Parti/Marksist-Leninist) tarafından; 

- Gösterilerde parti bayrağı, Kaypakkaya'nın portresi, etkili pankartlar, bildiri, kuşlama türü 
materyallerin kullanılması, 

. • . - Kitlelerin militan ve coşkulu bir ruha ulaştırılması için her türlü çabanın gösterilmesi, 
- 1 Mayıs günü salt mitinglere katılmakla yetinilmemesi, emekçi semtlerinde kitlesel gösteri

ler düzenlenmesinin hedeflenmesi, 

Ayrıca örgüt tarafından miting esnasında; . 

"1 Mayıs'ta TKP/M-L saflarında birleş" 
" Mezarda emekliliğe hayır" 
" SSK'nın tasfiyesine hayır" 
" Devrimci-Demokrat İşçiler Sendika Yönetimine" 
"Yaşasin sınıf sendikacılığı" 

ibarelerini içeren slogan ve pankartların taşınması kararı alındığı, 

TKP/M-L DABK (Türkiye Komünist Parti/Marksist-Leninist Doğu Anadolu Birlik Komitesi) 
nin; 

Kutlamalara; "Demokratik Haklar Platformu" adı altında katılacağı, örgüt mensuplarının, Ka
dıköy'deki mitingde, "Demokratik Haklar Platformu" ibaresini taşıyan şapkaları giyecekleri, 

Ayrıca örgütün, 1 Mayıs'a ilişkin yazılama, bildiri dağıtma, afişleme gibi eylemlerde buluna
cağı, 

MLSPB ( Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği) nin; 
1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinliklere kalabalık bir kadro ile iştirak edeceği; 

Örgüt mensuplarından 300 kişilik bir grubun Kadıköy'deki miting alanına girerken başlarına 
siyah maske takarak yüzlerini saklayacakları, 

Devrimci Yol'un; 
Örgüt mensuplarının Kadıköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında legal partileri olan Özgürlük ve 

Dayanışma Partisi içerisinde yer alacakları, 
Devrimci Yol mensuplarından yasal partiye karşı olan kesimlerin, (yıldızlı yumruk, devrimci 

gençlik ve diğer küçük gruplar) başta Taksim olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve gece
kondu muhitlerinde korsan gösteri biçiminde eylemler düzenleyecekleri, 

TDP ( Türkiye Devrim Partisi) nin; 

1 Mayıs için hazırlanan "Hedef ibareli pankart ile Kadıköy meydanında yapılacak kutlama
lara katılacak olan örgütün ayrıca Avrupa Temsilciliği tarafından hazırlanan "1 Mayıs işçinin 
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emekçinin bayramı, devrimin şanlı yolunda "ilerleyen halkın bayramı" ibareli, "TDP" imzalı bildi
riler dağıtacağı, hareketin öğrenci-gençlik kesiminin ise "1 Mayıs'ta alanlardayız" başlıklı, "genç 
sosyalistler" imzalı, 3000 adet bildiri hazırlayarak, dağıtımını yapacağı, 

TİKB (Türkiye ihtilalci Komünistler Birliği) nin; . 

1 Mayıs öncesi kitleyi harekete geçirebilmek amacıyla Okmeydanı, Kâğıthane, Çağlayan İki
telli, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt bölgelerinde yazılama, afişleme ve bildiri dağıtımında bulundu
ğu, Kadıköy'de yapılacak olan kutlamaların yanısıra, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmayı planladığı, ha
reket tarafından hazırlanan "İşçiler, emekçiler, gençler" ibareli, "Türkiye ihtilalci komünistler bir
liği" imzalı bildiriler dağıtacağı, 

TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi) nin; 

Emek Partisi pankartı altında Kadıköy'deki mitinge katılacağı, Emek Partisi tarafından hazır
lanan "Haydi 1 Mayıs'ta alanlara" imzalı bildiri dağıtacağı, 

7'şer kişilik 1 Mayıs hazırlık komiteleri oluşturan örgütün, Kadıköy Meydanındaki kutlama
lara katılımın fazla olması amacıyla,! Mayıs gündemi, zamlar, ekonomik sıkıntılar ve hayat paha
lılığı, terör ve yargısız infaz konularını içeren ajitasyon çalışmaları yapmakta olduğu, 

TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) nin; 

1 Mayıs'ı 1995 yılında olduğu gibi Taksim alanında korsan gösterileri tertipleyerek kutlama
yı kararlaştırdığı, gösteri sırasında "TKEP/L ile Leninistler" ibareli pankart açacağı ve devrimci 
emek özel sayısı dağıtacağı, 

TKP/İşçinin Sesi'nin; 
MLKP, DHKP/C, PKK ve TKP tarafından oluşturulan demokratik cephe ile birlikte Taksim 

alanına çıkmayı hedeflediği; 
Kutlamalar sırasında kervan pankartı açılacağı; 

Ayrıca, "Gazi'den Taksim'e, Taksim'den iktidara" sloganı atılacağı; 

TKP/K (Direniş Grubu) (Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım) in; 
Sendika ve Çağdaş Sanat Atölyesi etrafında tertiplenen kutlamalara, Kadıköy'de iştirak ede

ceği, Trakya'dan gelecek unsurların Okmeydanı SSK önünde toplanıp, Anadolu grubu ile Göztepe 
SSK önünde birleşerek, Kadıköy'e gidecekleri, 

DSEP (Devrimci Sosyalist Emek Partisi) nin; 

Fabrika çevresinde yer alan örgüt ve grupların (DSEP-Komünist İşçi) Kadıköy'deki kutlama
lara iştirak edeceği, fabrika pankartı açılacağı, 

Sınıf Mücadelesi (Troçkist) nin; 

Kadıköy'deki kutlamalara Basın-İş Sendikası bünyesinde katılacağı; 

KKP (Kürdistan Komünist Partisi) nin; 

Gençlik kesimi legal yayın organı Re Heyal Dergisi çevresinin, Kadıköy'de yapılacak olan 1 
Mayıs Mitingine katılacağı, KKP legal yayın organı nevroz tarafından çıkartılan 1 Mayıs özel sa
yısının dağıtılacağı, 

PKK (Kürdistan İşçi Partisi) nin; 

Hadep korteji ile birlikte hareket edeceği ve PKK içerikli sloganlar kullanacaklarının ihtimal 
dahilinde görüldüğü, 
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Hususlarınm yeraldığı, (Ek: 53-53/5) 

23. 01.05.1996 tarihinde tutulan bir tutanak ile, Tertip Komitesinin toplantı mahallinde hazır 
bulunduklarının tertip komitesi üyeleri ile Hükümet Komiseri ve yardımcıları tarafından tesbit edil
diği, (Ek: 55) 

24. 01.05.1996 tarihinde tutulan bir tutanak ile, tertip komitesi üyeleri Orhan ALTUĞ, Atilay 
AYÇİN ve Ömer Faruk BÜYÜKKUCAK'ın toplantı irtibat komitesini oluşturmak üzere görevlen
dirildikleri, (Ek: 55) 

25. 1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul Valiliği Asayiş Harekat Merkezine telefonla verilen bil
giler arasında; saat 09.45'de Söğütlüçeşme-Kadıköy, Haydarpaşa-Kadıköy, Moda-Kadıköy istika
metlerinin polis barikatı ile kesilmiş bulunduğu, araç sokulmadığı, gelenlerin üstlerinin arandığı; 

. Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde Soğanlı minibüslerinden 100 kişinin indiği, ellerinde kalın so
palar olduğu, polis barikatı dışında bulundukları ellerinde sarılı kırmızı bayraklar olduğu, polisin 
Sögütlüçesme'de bu kişilerle coplu çatışmaya girdiği, çevrede atılan taşlardan maddi hasar olduğu 
hususlarının bulunduğu, (Ek: 56) 

26. 01.05.1996 günü saat 16.30'da 1 no'lu arama noktasında görev yapan Emniyet Müdürlü
ğü personeli tarafından tutulan tutanakta; 

1 Mayıs 1996 tarihinde, arama ve kontroller normal olarak sürdürülmekte iken saat 09.45 sı
ralarında tahminen 2 ve 3 bin kişilik grubun slogan atarak arama noktasına yaklaşmakta oldukları
nı gördüklerini, bunun üzerine Çevik Kuvvet Müdürlüğüne ait bir grup kuvveti, arama yapan gö
revlilerin Ön tarafına alarak bir tampon oluşturulduğunu, 2-3 bin kişilik topluluğun tampon kuvve
te yaklaştığı anda ön tarafta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen şahısların yüzlerini, burun ve 
ağızlarını maske türü kumaştan maddelerle örtmüş olduklarının görüldüğünü ve kendi aralarında 
çuvallar içerisinde gizledikleri sopa ve demir çubukları çıkardıklarını ve yine bu grubun ön tarafın
da bulunan şahısların "Arama yapılmayacak, bizi arayamazsınız, yürüyün arkadaşlar" diyerek tam
pon gruba ve arkasındaki diğer görevlilere sopa, demir çubuklarla saldırdıklarını ve grubun arka
sından da Emniyet görevlilerine taş atılmakta olduğunu, bu şahıslar tarafından Emniyet görevlile
rine saldırılarak, görevlilere ait silah, telsiz ve copların görevlilerin ellerinden alınmaya çalışıldığı-

. nı, görevlilerin megafonla yapılan bu kanunsuz eylemin sona erdirilmesi ikazında bulunmalarına 
rağmen, kimliği tespit edilemeyen bu şahısların mütecaviz saldırganlıklarını artan bir şekilde sür
dürerek 92-182 kod nolu, Şahin marka ekip otosunda ve yine aynı noktada görevli polis panzerin
de tahribat yaptıklarını, bir nolu arama noktasındaki görevlilerce bu şahıslar engellenmeye çalışı
lırken, daha önceden normal şekilde arama noktasından geçip Belediye binasında toplanan mitin
ge gelmiş kimliği tespit edilemeyen sivil şahısların da büyük gruplar halinde 1 nolu arama noktası 
görevlilerine aynı şekilde taşlı, sopalı ve demir çubuklu olarak saldırdıklarını, 1 nolu arama nokta
sındaki görevlilerin bu iki saldırgan grubun arasında kaldığını, bu olay esnasında Çevik Kuvvetten 
sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali YÖN'ün çeşitli yerlerinden, Emniyet Amiri M.Ali ÖZAL 
ve polis memuru Mehmet DEMİRCİ'nin başından, ayağından ve çeşitli yerlerinden taş ve sopalar
la yaralandığını, sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısına telsizle durumun izah edildiğini ve tak
viye kuvvet gönderilmesinin istendiğini, 

Bu arada 2 büyük grup arasında ağır şekilde saldırıya uğrayan görevlilerin müessif bir olayın 
meydana gelmemesi için iyi niyetli olarak arama noktası üzerindeki aralara doğru çekildiklerini, 

Kısa bir süre sonra takviye kuvvetlerin 1 nolu arama noktasına geldiklerini, ancak bundan ön
ce kimin tarafından ve ne şekilde atıldığı tespit edilemeyen silah seslerinin duyulduğunu, takviye, 
kuvvetin gelmesi ile saldırgan grubun eylemlerine son verdiğini ve kimliği tespit edilemeyen bu şa-
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hısların Belediye Meydanında biriken büyük kalabalık içerisine girdiklerinin anlaşıldığını ve bir 
nolu arama noktasında durumun normale döndüğünü belirttikleri, (Ek: 57-57/2) 

27. 02.05.1996 günü 3 no'lu arama noktasında görev yapan Emniyet Müdürlüğü personeli ta
rafından tutulan tutanakta; 

01 Mayıs 1996 günü saat 08.00 itibariyle Kadıköy Belediyesine Söğütlü Çeşme Caddesinden 
girişte köprü altı 3 no'lu arama noktasında arama ve kontroller yapmak üzere görev aldıklarını, sa
at 0930 sıralarında gruplar halinde Kadıköy istikametinden Belediye önüne kutlamalara katılmak 
üzere gelen şahıslar üzerinde arama ve kimlik kontrolleri yapılmakta iken, grup içerisinde yer alan 
bazı şahıslann, ellerinde bulunan sopalar ve yasadışı pankartlar alınmak istendiğinde vermeyerek 
karşı geldiklerini; bu sırada üzerleri aranarak toplantı bölgesine alınan diğer şahıslar tarafından gö
revlilere taş, sopa ve şişelerle saldırıda bulunulduğunu, aynı esnada "Kahrolsun faşist diktatörlük, 
yaşasın 1 Mayıs, hoşt hoşt köpekler vatan sizden ne bekler" şeklinde sloganlar atıldığını, bu sırada 
görevli personelle saldırının bertaraf edildiğini, olayda herhangi bir ateşli silah kullanılmadığını, 
saldırılarda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun hafif yaralandığını, 
olayın yatıştırılmasıyla birlikte arama.ve kontrollere devam edildiğini, saat 10.30 sıralarında top
lantıya katılan grupların Kadıköy İskele Meydanı'na gitmek üzere harekete geçmiş olduklarını, 

Belirttikleri; (Ek: 58) 
28. 02.05.1996 günü 4 no'lu arama noktasında görev yapan Emniyet Müdürlüğü personeli ta

rafından tutulan tutanakta; 
Belirtilen arama noktasında görev alındıktan sonra saat 08.00'den itibaren toplanma alanına 

girenlerin usulüne uygun olarak üst araması yapılarak alana girişlerinin sağlandığını, saat 10.00 ci
varında, Kadıköy Evlendirme Dairesi yanında bulunan (5) noju arama noktasında bir grubun ara
maya itiraz ederek görevlilere mukavemette bulunduğunu ve arkadan bir grubun da desteği ile ora
da bulunan görevlilere taşlı ve sopalı saldırıya geçtiklerini, bunun üzerine burada bulunan görevli
lerin ise geri çekilerek (4) nolu arama noktasına doğru geldiklerini, grubun bu saldırılarına devam 
ederek kendilerinin bulunduğu noktayı da taşlamaya başladıklarını, Söğütlü Çeşme tren istasyonu
nun camlarını ve Çevik Kuvvete tahsis edilen belediye otobüsünün camlarını ellerinde bulunan taş 
ve sopalarla kırdıktan sonra slogan atarak toplanma alanında bulunan kalabalığın arasına karıştık
larını, 

Belirttikleri, (Ek: 59) 
29. 01.05.1996 günü saat 11.30'da 5 no'lu arama noktasında görev yapan Emniyet Müdürlü

ğü personeli tarafından tutulan tutanakta; 
5 no'lu arama noktasında sabah saat 08.00'de göreve başladıklarını, arama noktasında saat 

10.00'a kadar herhangi bir olay olmadığını, geçen şahısların üzerinde yasadışı herhangi bir madde
ye rastlanmadığını, saat 10.10 civarında 25-30 kişilik bir grubun arama noktasına intikal ettiğini ve 
üzerlerini aratarak toplanma alanına geçtiğini, sözkonusu grupla gelen ve ismi belirlenemeyen bir 
bayanın çantasının ağır ve şüphe arz etmesi üzerine detaylı aranmasına geçildiğini, bayanın çanta
sının aranması sırasında birden bire bağırmaya başlaması ve toplanma alanına kaçmaya çalışması 
ile birlikte toplanma alanında bulunan kalabalığın da taşlı sopalı saldırıya geçtiğini, daha sonra HA-
DEP il örgütü pankartlarını taşıyan kalabalık bir grubun da taşlı sopalı saldırıya başladığını, kendi
lerinin, olayların büyümemesi için arama noktasından biraz geri çekilerek olayların yatışmasını 
beklediklerini, olayların bir süre daha devam ettiğini, bu esnada tren istasyonunun camlarının ve 
bazı emniyet otoları ile Belediyeye ait bir otonun camlarının kırıldığını, olayların taşlı sopalı grup
ların miting alanına hareketi ile son bulduğunu, olaylar esnasında gerek taşlı sopalı saldırıyı yapan
lardan, gerekse kendilerinden hiçbir kimsenin yaralanmadığını, 
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Belirttikleri, (Ek: 60) 

30. 01.05.1996 tarihinde, Kadıköy meydanındaki mitingde meydana gelen olaylarla ilgili ola
rak çeşitli rütbedeki 48 emniyet personeli tarafından tutulan olay tutanağında; 

1 Mayıs 1996 günü saat 08.00'den itibaren farklı yönlerden gelen grupların yasal.pankartlar 
ve yasadışı örgütlerin pankartları altında Kadıköy Belediyesi çevresinde toplanmaya başladıkları
nı, saat 09.30 sıralarında Söğütlüçeşme ile Kurbağalıdere Caddesi tarafından girişte demiryolu ve 
İnkişaf Caddesi köprüleri altında 3 no'lu arama ve kontrol noktasında arama ve kontrol yapan gü
venlik kuvvetlerine, üzerlerini aratmak istemeyen ellerinde DHKP-C ve TKP(ML)-TİKKO pan
kartları bulunan yüzleri yasadışı örgütün amblemleri ile maskeli yaklaşık 500 kişilik grubun polis
lerle sürtüşmeye girdiklerini, taş, şişe, pankart sopaları ile polise saldırı neticesinde bazı görevlile
rin yaralandığını, topluluğun kontrol altına alındığını, 

Saat 09.45 sıralarında ise Ziverbey Caddesi girişinde bulunan 1 no'lu arama noktasına gelen 
yaklaşık 500 kişilik, ellerinde DEV-GEÇYTKP(ML)-TİKKO/DHKP-C ibareli pankartlar taşıyan ve 
yüzleri maskeli grubun arama noktasında bulunan polisin arama yapmamasını, kendilerini aratma
yacaklarını bildirdikleri, polis ikazlarına uymayarak taşlı, sopalı saldırıda bulunduklarını, bu arada 
alana daha önce giren grupların da polise saldıran gruba destek verdiğini, alt taraftan taşlı sopalı si
lahlı saldırıya geçtiğini, olay yerine yakın Garanti Bankasının camlarını kırdığını ve topluluğun da
ğılmasını temine çalışan Çevik Kuvvet'e ait panzeri tahribe çalıştıklarını, yukarıda yazılı pankart
lar altındaki grupların saldırıları sonucu, aralarında Emniyet Müdür Yardımcısı Ali YÖN'ün de bu
lunduğu bazı güvenlik görevlileri ile eylemcilerden yaralananlar olduğunu, bu kişilerden Ali oğlu 
1976 Espiye doğumlu Dursun ODABAŞ ile Gülsüm oğlu 1978 Kartal doğumlu Hasan ALBAY-
RAK, 1967 Ankara doğumlu (Gardiyan) Levent YALÇIN'ın kaldırıldığı hastanede hayatlarını 
kaybettiklerinin öğrenildiğini, yine aynı saatlerde Nikah Dairesi ile Belediye binası arasında Kur
bağalıdere üzerinde oluşturulan 5 no'lu arama noktasında görev yapan güvenlik görevlilerine ara
ma yaptırmak istemeyen grubun taşlı-sopalı saldırıya geçtiğini ve saldırının aynı şekilde alana da
ha önce gelen gruplarca sürdürüldüğünü, 5 no'lu noktada görevli güvenlik güçlerinin olayları bü
yütmemek amacıyla Söğütlüçeşme Tren İstasyonu çıkışında oluşturulan 4 no'lu arama noktası gö
revlilerinin yanına çekilmesine rağman saldırgan topluluğun 4 no'lu arama noktasına saldırısını 
sürdürerek bazı polis görevlilerine ve tren istasyonu camları ile çevrede bulunan otolara zarar ver
diğini, 

Kadıköy Belediyesi önünde grupların oluşturduğu 30.000 kişilik topluluğun çeşitli pankart-
dövizler açıp çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe başladığını, olaylar çıkartan yukarıda belirtilen gru
bun, kortejin önünü keserek önde yürümek istediğini, sendika yöneticilerince grubun ikaz edildiği
ni, Konfederasyon başkan ve yardımcılarının kortej önüne geçerek yürüyüşün saat 10.30 sıraların
da başladığını, yürüyüş kortejinin önünün saat 11.45 sıralarında miting alanına geldiğinde, kortej 
içinde ellerinde DHKP-C ve TKP (ML)-TİKKO ibareli pankart taşıyan yaklaşık 500 kişilik grubun 
içerisinden yüzleri maskeli kişiler tarafından yasadışı sloganlar atılarak, Söğütlüçeşme Caddesi 
üzerindeki 11 no'lu arama noktası yakınındaki MHP Kadıköy İlçe binasına molotof kokteylli, taş
lı-sopalı saldırıda bulunulduğunu, binada yangın çıktığını ve maddi hasar meydana geldiğini, yine 
yürüyüş güzergahı üzerindeki Vakko Mağazasına aynı grup tarafından taşlı-sopalı saldırı yapılarak 
vitrindeki eşyaların yağmalandığını, binada maddi hasar meydana geldiğini, aynı grubun, dağılım 
esnasında Vakko mağazası önünde görevli polis memuru Faruk ERSOY 'u ağır şekilde darp ederek 
silah, telsiz ve kimliğinin kaybolmasına sebep olduklarını, 
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Saat 12.00 civarında alan içine gelen grupların sunucu Ahmet ASENA tarafından alan içerisi
ne anonsla yerleştirildiğini, İstiklal Marşımızın okunmasından sonra 1 Mayıs şehitleri ve iş başın
da hayatını kaybeden işçiler adına 1 dakikalık saygı duruşunun yapıldığını, Orhan AYDIN'ın su- ' 
nuculuğunda mitingin başlatıldığını, sanatçı Sadık GÜRBÜZ'ün saz eşliğinde türküler okumasın
dan sonra, sırasıyla DİSK genel sekreteri Kemal DAYSAL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Şemsi DE-
NİZER tarafından 1 Mayıs ile ilgili kısa birer konuşma yapıldığını, sanatçı Haluk ÖZKAN'ın kür
süye davet edildiğini, kürsüye gelmesiyle birlikte yine yüzleri maskeli yaklaşık 30 kişilik grubun 
kürsüye çıkmak istemesi üzerine sendika görevlilerince grubun engellenmek istendiğini, ancak bu
na rağmen kürsüyü işgal eden grubun bu sırada konuşma yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcı
sı Hüseyin TANRI VERDİ'yi zorla kürsüden indirerek konuşmasını engellediklerini, kürsüyü ta
mamen işgal ederek mikrofon eşliğinde topluca yasadışı sloganlar atmaları üzerine DİSK Genel 
Başkanı Rıdvan BUDAK'ın kürsüye çıkarak mikrofonla grubu yatıştırmaya çalıştığını, ancak gru
bun zorla kürsü dışına kürsüye ve ses yükseltici araçlara yüzleri maskeli şahıslarca yasadışı örgüt
lere ait "DHKP-GTKP (ML)/TİKKO/TMLGB ibareli pankartlar ile örgütlere ait bayrak ve filama-
lar astıklarım, daha sonra grubun mikrofonla sanatçı Ferhat TUNÇ'u davet ettiğini, saz eşliğinde 
türkülerini okumasına müteakip tekrar sanatçı Edip AKBAYRAM'ın davet edildiğini, türkülerini 
okuması esnasında miting alanındaki işçi gruplarının alanı boşaltmış, geride kalan işçiler dışında
ki grupların oluşturduğu yaklaşık 5000 kişilik topluluğun 1 saat civarında alanı ve kürsüyü işgal 
ederek yasadışı pankart-dövizler açıp, aynı şekilde sloganlar atıp konuşmalar yaptıklarını, sözko-
nusu topluluğun defalarca ikaz edildiğini, saat 15.00 civarında dağılmaya başlayan topluluğun da
ğılım esnasında Rıhtım Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde bulunan özellikle banka, döviz 
büroları, mağaza, oto galerileri, pastane, turizm acentaları, trafik lambaları ve muhtelif işyerlerine 
molotof kokteylli, taşlı-sopalı ve şişeli saldırılar yaparak binaları yağmalamaya çalıştıklarını, gü
venlik kuvvetlerince müdahale yapıldığını, ara sokaklara dağılan gruplarca DYP Kadıköy İlçe Teş
kilatına ait bir oto ile Emlak Bankası Kadıköy şubesine ait para nakil aracı olmak üzere yaklaşık 
10 otoya maddi hasar verildiğini, 2 otonun kundaklanmak suretiyle yakıldığını, hasar tesbitleri ile 
ilgili ayrıca tutanak tutulduğunu, 

Topluluk tarafından ilk toplanma alanı (Kadıköy Belediye önü), yürüyüş güzergahı ve Kadı
köy İskele Miting alanında "Kaldıraç / Basisen / Belediye-İş Sendikası / Yaşasın 1 Mayıs Dayanış
ma Mücadelemiz / Hak-İş / T.Yol-İş / Emek Partisi / Medya-Sen / Kürt Ulusuna Özgürlük, (Dev
rimci Parti Güçleri) / Hedef Komünizm Zafere Kadar Sürekli Devrim / Bir Gün Değil Yeni Bir 
Dünya Kurana Kadar / Yaşasın 1 Mayıs (Değişik İmzalarla) / İnsan Hakları Derneği İst.Şb. / Dü
şünceye Özgürlük İhd. / Yaşasın Sınıf Dayanışması / 1 Mayıs Şehitleri Aramızda / İMF Reçetesi
ni Yırtacağız / Muhtelif Sendika Pankartları / Zama Zulme Devlet Faşizmine Son / İşçi Meclisle
rini, Komitelerini Kuralım / Düzen Sendika Barikatlarını Aşalım / Bu Yerin Altından Gelen Bir 
Yangındır, Onu Söndüremezsiniz, Bek-Say / Evlatlarımızı Katlettirmeyeceğiz / TMMOB / Tüm 
Yargı-Sen / Dev-Genç / Mlkp / Tkp-Ml / Gençlik Cephesini Kuralım, TÖDEF / Dmlk / Birleşelim 
Savaşalım Kazanalım / Şehitlerimizle, Partimizle Hedefe Yürüyoruz / Parti Cephenin Yolu Kurtu
luşun Yoludur / Dhkp-c Şehitlerimizin Hesabı Sorulacak / Alınteri / Devrimci Mücadele / Talat 
Türkoğlunu Sağ İstiyoruz/ Tekirdağ Halk Evi / Halk Evleri / Kirli Savaşa Özelleştirmeye Faşizme 
Hayır / Yaşasın Faşizme Karşı Emekçi Mücadelemiz/ Gençlere Özgürlük Cephesi / Okullardan 
Fabrikalardan Varoşlardan Alanlara / Öldürmeyeceksin / Komünist Gençlik Örgütü /Partizan / 
Tikko / Özgür Gelecek / Özgürlük Meydanlarda / Yaşasın Halk Savaşı / Devrimci Kurtuluş / Grup 
Munzur / İşçi Memur El Ele Devrimci Mücadeleye / Kürdistan Sosyalist Partisi / Kızıl Bayrak / 
Sosyalizm Kazanacak / Devrimci Yol / İnadına Evrensel / Zindanlar Boşalsın Genel Af / Kayıplar. 
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Bulunsun Hesap Sorulsun / PKK / Argk / Ernk / Biji Gulan Biji PKK / Biji Serok Apo / PKK Saf
larında Enternasyonele Davet Var / Yaşasın Yıldırım Enternasyonal ist Tugayı / Özgür Halk Dergi
si / Direniş /Mezopotamya Kültür Merkezi / Hadep / Kürdistana Özgürlük/ Kürdistan Faşizme Me
zar Olacak / Zülfikar (Hz. Ali Resimli) / Ateşkese Cevap-Hadep / Tutsaklara Özgürlük-Kızıl Bay
rak / Diren Küba Savaş Kürdistan Anadolu Geliyor / Halkız Haklıyız Kazanacağız. Gazi DHG" 
ibareli pankartlar, "Taban Fiyatı Talan Fiyatı 7 Eğitimde Katkıya Haraçlara Hayır / Zamlar Sürü
yor Halk Sürünüyor / Tuz Sigara Çay Vay Mesut Vay / Kitler Halkındır Satılamaz/ Üreten Biziz 
Yöneten de Biz Olacağız / Direniş Büyüyor / Ekmek Adalet Yoksa Barışta Yok / Yaşasın 1 Mayıs 
Yaşasın Grev Yaşasın Toplu Sözleşme /Çağdaş Demokratik Avukatlık Yasası istiyoruz / Yaşasın 
Halkların Kardeşliği / 1 Mayıs 1977 Yaşasın Anarşist Mücadelemiz / Dev-Genç" ibareli dövizler 
açıldığını, 

"Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor / Hüseyin, Mahir Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş / Yaşasın 
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi / Yaşasın MLKP / Yaşasın TKP-ML / Yaşasın Birlik Dayanışma 
/ Yaşasın Sınıf Dayanışması / Yaşasın 1 Mayıs Kurtuluş Devrimde / Kurtuluş Sosyalizmde / Sus
ma Sustukça Sıra Sana da Gelecek / İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek / Paralı Eğitime Son / İşte 
Oligarşi Parti Cephe Geliyor / Kahrolsun Emperyalizm7 Umudun Adı DHKP-C / Bu Ses Devrimin 
Ayak Sesleri (Ayak Temposu İle ) / Kahrolsun Faşizm / Yaşasın Devrimci Mücadelemiz / Yaşa
sın 1 Mayıs Biji Yek Gulan / İşte Bu Tikko'nun Ayak Sesleri / Yaşasın Halk Savaşı / Yaşasın Par
timiz TKP-ML / Faşizme Karşı Omuz Omuza / Zafer Birlik Mücadele / Kahrolsun Sendika Ağa
ları / Şehitler Yaşıyor, Tîkko Savaşıyor / Kahrolsun MİT, CİA, Kontr Gerilla / Sosyalist Kürdistan 

7 Ordu Kürdistandan Defol / İş Ekmek Özgürlük Kahrolsun Faşist Diktatörlük / Faşizme Ölüm Hal
ka Hürriyet / İşte 1 Mayıs Alanlardayız / Biji Apo / Biji Serok Apo / Kürdistan Faşizme Mezar Ola
cak / PKK Halktır Halk Burada / Gençler Botana Özgür Vatana / Polis Boş Durma Civan'ı Yaka
la / Kahrolsun İMF / Gerilla Vuruyor Kürdistanı Kuruyor / Hoşt Hoşt Köpekler Vatan Sizden Ne 
Bekler" şeklinde sloganlar atıldığım, 

Ayrıca topluluğun gerek yürüyüş esnasında gerekse miting ve dağılım esnasında duvarlara, 
vitrin camlarına, elektrik direklerine, otobüs duraklarına, reklam panolarına, park etmiş araçlara 
"MLKP/TKP (ML) / TİKKO / DSİH / EKİM / DHKP-C/ DİRENİŞ / PKK / ERNK / ARGK / TİKP 
/ TİKB/YAŞASIN 1 MAYIS / ibareli yazılar yazdıklarını, 

Topluluk içerisinde çeşitli gruplarca Haraçlar Kaldırılsın, Savaşa Değil Eğitime Bütçe / Kürt 
Halkının Onurlu Barış Çığlığına Sen de Sesini Kat / Özgür Tutsaklar Onurumuzdur, El Sürdürtme-
yeceğiz7 Zindanlar Boşalsın Tutsaklara Özgürlük / Direniş başlıklı ve Direniş Gazetesi özel sayı
sı Nisan 1996 imzalı el ilanları, " 1 Mayıs'ta Sokaklara, Alanlara" başlıklı ekim imzalı, "Emekçi
lere ve Ezilen Halklara" başlıklı Yurtsever emekçiler imzalı, "Devrimci Mücadele" özel sayı 76 Ni
san 1996, "Talat TÜRKOĞLU Kaybedilmek İsteniyor" başlıklı Hedef imzalı, " Çocuklarımızı Öl-
dürtmeyeceğiz" başlıklı Dedutap imzalı, "1 Mayıs'tan 15-16 Haziran'lara'' başlıklı ve Sömürüye 
Karşı Yürüyüş imzalı özel sayı 1, "İşçiler Emekçiler Kadınlar Gençler" başlıklı Emek Partisi 
Mer.Yür.Krl. imzalı, "1 Mayıs 1996 Birlik Mücadele Dayanışma" başlıklı Çalışanların Günlüğü 
imzalı, "Susma" başlıklı DİSK/SİNE-SEN özel sayı 1 imzalı, "Devrim Aslında Mideden Geçmi
yor" başlıklı çeşitli ebatlarda bildiriler atıldığını, 

130x250 cm, ebadında kırmızı zemin üzerine sarı bant yapıştırma "TİKB"/ 170x600 cm. eba
dında kırmızı bez üzerine sarı boya ile yazılı "Halkız Haklıyız Kazanacağız Gazi DHG" / 100x500 
cm. ebadında beyaz zemin üzerine kırmızı beyaz yazılı "Ne Özel Ne Devlet Kapitalizmi, Kahrol
sun Ücretli Kölelik Düzeni"/ 200x500 cm. ebadında sarı bez üzerine kırmızı "Diren Küba Savaş 
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Kürdistan Anadolu Geliyor" / 100x250 cm. ebadında kırmızı beze sarı yazılı "Yaşasın 1 Mayıs, 
Öğrenci Komiteleri" / Kırmızı bez üzerine sarı bezle işlenmiş orak-çekiç amblemli ve MLKP ile 
TGÖ / 300x350 cm. ebadında, açık lacivert bez üzerine sarı kırmızı bant ile "TKP-ML ve TMLGB" 
yazılı pankartlar ile 25x15 cm. ebadında yakılmak üzere hazırlanmış ve bir ucu yakılmış Türk Bay
rağı, yine 10x25 cm. ebadında, üçgen şeklinde kenarları işlemeli Türk Bayrağı Filamasının mitin
gin dağılımından sonra tamamen boşalan alanda elde edildiğini, 

Kürsü ve miting alanını işgal eden grubun dağılması esnasında çevredeki kamu kurum ve ku
ruluşlarına, iş yerlerine, otolara hasar verdikleri ve bunun ayrıca tesbit edildiğini, 

Meydana gelen olaylarla ilgili olduğu nedeniyle değişik yerlerde görevli birimlerce alınarak, 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen ve açık kimlikleri liste halinde yazılı şahısların 
gerekli tetkik ve tahkikat yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini, 

Olaylarda grupların saldırısına maruz kalan, Emniyet Mensupları; Emniyet Müdür Yardımcı
ları Engin AKSAN, Yaşar KESİN ve Ali YÖN, Şube Müdürleri Muzaffer ALAT ve Ceyhun IŞIK-
SUNGUR, Emniyet Amirleri M.Ali ÖZAL ve Adnan KURT,^Başkomiser Ali Osman İNAL, Ko
miser Yardımcısı Ahmet DAVULCU, polis memurları Mürsel KÖDEK, Yüksel ÜNGÖRDÜ, Mu- . 
sa DEMİR, İdris AKKOÇ, Hayati YÜKSEL, İlhan EKİNCİ, Kubilay TOPÇU, Savaş YILDIZ, 
Mehmet TATLI, Memiş TURAN, Oğuz SOYSAL, Mehmet ÇANKAYA, Ahmet TANKAL, Yu
nus PINAR, İsmet KILLI, Erhan YALÇIN, Mehmet BORAN, Fahrettin TURGUT, Oğuz CANİK, 
Hüseyin ÜNAL, Sedat DURMUŞ, Mesut KOÇAK, Ramazan POLAT, Can ÜNAL, Abidin KA- . 
ZANKAYA, Mehmet DEMİRCİ, Ercan AYDIN, Cemil ÇETİN, Murat YENİCE, Savaş YILDIZ, 
Mehmet Faruk ERSOY, Erdoğan KİLİM, Mahmut BORUN, Nurettin TOKUNGÜÇ, Aykut SE
REN, Hüseyin İNAN, Erkan YALÇIN, Savaş YİĞİT, Edip IŞIK, Oktay AKMAN, Ayhan DİLA-
VER ve Zeki TUZCU ile aynı olaylar esnasında Aynur DEMİRCİ, Kahraman BEKTAŞ, Barış Çİ
ÇEK, Taner ÇOBAN, Necati KOTAN, Nurettin AKGÖL, Serdar ASLAN, Sami ÖZKAN, Çetin 
KOÇAK, Özlem DOĞAN, Mehmet Salih TOSUN, İmdat ÇELİK, Hasan BALUKAYA, Çetin 
GÖNDER, Sabri ŞENGÜL, Yaşar MERAL, Ali Ekber POLAT, Serdar KARTAL ve Aynur DE
MİR isimli şahısların çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve tedavi altına alındıkları, 

Yürüyüş, miting ve alanda meydana gelen diğer olayların gelişmelerinin kamera ve fotoğraf 
makinası ile görüntü, teyp ile ses kaydı yapılarak görevlilerce tespit edildiğini, 

Belirttikleri, (Ek: 63-63/9) 
31. 01.05.1996 tarihinde, 1 komiser ve 9 polis memurunun tanzim ettikleri ve Güvenlik Şube 

Müdürlüğüne yazılan memur izlenim raporunda; 
Kadıköy mitinginin başlamasından bitmesine kadar olan sürede meydana gelen olaylarla ilgi

li olarak genel bilgi verildiği, (Ek: 64-64/3) 
32. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Valilik ve Emniyet 

Müdürlüğüne yazılan 01.05.1996 gün ve 96 sayılı bilgi notunda; 
Kadıköy mitingi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak genel bilgi verildiği, 1 no'lu 

arama noktasında gelişen olaylarda silahla yaralanan 5 kişiden Dursun ODABAŞ, Hasan ALBAY-
RAK ve Levent YALÇIN isimli şahısların kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TANRI VERDİ 'nin konuşma yaptığı sırada, yüzleri maskeli 30 
kişilik bir grubun kürsüye çıkmak istediği, sendika görevlilerince bu grubun engellenmek istendi
ği, ancak engellenemediği, konuşmacının kürsüden zorla indirildiği, yasadışı sloganlar atılmaya 
başlandığı, bunun üzerine, DİSK Genel Başkanı Rıdvan BUDAK'ın kürsüye çıkarak mikrofonla 
grubu yatıştırmaya çalıştığı ve grup tarafından zorla kürsü dışına çıkarıldığı, 
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Meydana gelen olaylarda 114 işyerinin maddi hasar gördüğü, 50 güvenlik mensubu ile 19 ki
şinin yaralandığının bildirildiği, (Ek: 65-65/6) 

33. 01.05.1996 tarihinde Asayiş Harekat Merkezinde tutulan bir tutanakta; 

1 Mayıs nedeniyle Vali Yardımcısı Osman DEMİR'in başkanlığında oluşturulan Asayiş Ha
rekat Merkezinde saat 08.00'de görev alındıktan sonra tertibatta görevli kuvvetlerin yerlerini alıp 
almadığı kontrol edildiğinin, 30.04.1996 tarihinde yazılı olarak talep edilen askeri kuvvetlerin yer
lerini almadığının öğrenildiğinin, Asayiş Harekat Merkezinde görevli 3. Kolordu Komutanlığı tem
silcisi Albay Oktay ERCAN ile Merkez Komutanlığı temsilcisi Albay Şükrü AVŞAR'a konunun 

. iletildiğinin, Vali Yardımcısı Osman DEMİR'e, 3. Kolordu Kurmay Başkanı tarafından, saat 
09.12'de yapılan telefon görüşmesinde hazır kuvvetlerin birliklerinde bekletildiğinin, talep edilen 
yerlere gönderemeyeceklerinin belirtildiğinin, konunun Emniyet Müdürü Kemal YACIZIOĞ-
LU'na iletildiğinin, Emniyet Müdürü tarafından Asayiş Harekat Merkezindeki görevli Albaylarla 
görüşüldüğünün, ancak sonuç alınamadığının, akabinde Emniyet Müdürü tarafından Tuğgeneral 
Hüseyin GÖKSU ile görüşme yapıldığının, adı geçen general tarafından kuvvetlerin gönderilece
ğinin söylenildiğinin, sürdürülen görüşmeler sonucu saat 12.45'te Ümraniye Cezaevinden 122.ki
şilik bir Jandarma Kuvvetinin Fenerbahçe stadı yanına gönderilmesi konusunda emir verildiğinin, 
13^45'te 120 kişilik bir jandarma kuvvetinin Arnavutköy'den Göztepe Karayolları kavşağına inti
kal ettirileceğinin bildirildiğinin, Ümraniye Cezaevinden gönderilen jandarma kuvvetinin eskort 
eşliğinde saat 13.47'de Fenerbahçe stadına intikal ettiğinin, 

Belirtildiği, (Ek: 66-66/2) 

34. 01.05.1996 tarihinde Hükümet Komiseri Osman YILMAZ tarafından düzenlenen toplan
tı tutanağında; 

1 Mayıs İşçi Bayramı adı altında 1 Mayıs 1996 günü 11.00-17.00 saatleri arasında Kadıköy 
Meydanında düzenlenen mitinge gidildiği, 

Tertip Komitesini oluşturan Kemal DAYSAL, Ömer Faruk BÜYÜKBUCAK, Şener OĞUZ, 
İrfan ERDEMOĞLU, Atilay AYÇİN, H.Hulusi KARLI ve Orhan ALTUĞ'un toplantı alanında bu
lunduğu, 

Miting alanı olarak belirlenen Kadıköy Meydanında toplanmaları gerekirken, sendikaların, di
ğer dernek ve grupların Kadıköy Belediye binası yanında bulunan otopark alanında gruplar halin
de toplanmaya başladıkları ve bu toplanma bölgesine gelen grupların Güvenlik kuvvetlerince oluş
turulan arama noktalarında üst aramaları yapılarak alana alındığı, saat 09.30 civarlarında Ziverbey 
istikametinden gelen bir grubun arama noktasına geldiğinde, grubun üstünün aranacağının söylen
diği, gruptakilerin üstlerinin aranmasına karşı çıktıkları, bu sırada grubun güvenlik güçlerine taşlı 
sopalı saldırıda bulundukları, otopark alanında bulunan diğer grupların da aynı noktaya taş ye so
palarla saldırıya geçtiği, iki grup arasında sıkışan güvenlik kuvvetlerinin gelen takviye birliklerle 
birlikte grupları yatıştırdıkları, ancak bu sırada yasadışı grupların o mahalde bulunan işyerleri ve 
bankalara saldırıda bulunarak tahrip ettikleri, güvenlik güçleri olayları yatıştırırken meydana gelen 
olaylar esnasında güvenlik güçlerinden ve yasadışı gruplardan yaralananların olduğu, 

Tertip Komitesi üyelerine, toplanma bölgesinin Kadıköy Meydanı olduğu, Valilikçe'de bu 
meydan için izin Verildiği hatırlatılmasına rağmen otopark alanı içerisinde toplanıp yürüyüş düze
nine geçilerek Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol güzergahından Kadıköy Meydanına doğru yürüyüşe 
geçildiği, bu yürüyüş esnasında çeşitli döviz ve pankartların taşındığı, yasadışı sloganların atıldığı, 
yürüyüş güzergahındaki duvarlara, işyeri camlarına yasadışı sloganlar yazıldığı, 
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Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan MHP binasına taşlı sopalı saldırıda bulunularak molotof 
kokteyli atıldığı, -

Kadıköy Meydanında yaklaşık 30.000 kişinin bulunduğu, toplantının açılışım sunucu Orhan 
ERDEM'in yaptığı, işçilerin emekçilerin bayramım kutladığı ve istiklal Marşı'nın okunduğu, Ke
mal DAYSAL'ın açılış konuşmasını yaparak işçilerin emekçilerin bayramını kutladığı, sanatçı Sa
dık GÜRBÜZ'ün şarkı ve türküler söylediği, 1 Mayıs Marşı okunduğu, Türk-İş Genel Sekreteri 
Şemsi DENİZER'in kürsüye gelerek konuşmasını yaptığı, konuşma sırasında topluluktan yuhala
maların olduğu, kürsüye doğru dolu pet su şişeleri, boş kola kutuları, bozuk para atıldığı, 

HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyesinin kürsüye gelerek işçilerin bayramını kutladığı, daha sonra 
DİSK Başkanı Rıdvan BUDAK'ın konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği, konuşma sırasında ya
sadışı örgüt üyelerinin (yüzleri bezle kapalı kişiler) kürsüye çıktıkları, tertip komitesi üyelerinin 
kürsüden yasadışı örgüt üyelerini indirmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamadıkları, kürsünün 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK üyelerince korunduğu, ancak yasadışı örgüt üyelerine engel olamadık
ları ve tertip heyetinin de insiyatifî ellerinden kaçırdıkları, yasadışı örgüt üyelerine söz geçireme-
dikleri, bu nedenle kendisi tarafından Tertip Komitesi üyelerine (İrtibat Kurulu üyelerine) toplan
tının hemen bitirilmesi ve iptal edilmesinin bildirildiği, ancak komite üyelerinin yasadışı örgüt üye
lerine sözlerini geçirememeleri sonucunda toplantının seyrinin değiştiği, daha sonra yasadışı örgüt
lerin kürsüye hakim olduğu ve yasadışı pankart çektikleri ve slogan attıkları, bu arada kürsüye Fer
hat TUNÇ ve Edip AKBAYRAM'm gelerek şarkı, türkü ve marşlar söyledikleri, sonra sunucunun 
1 Mayıs İşçi Bayramı Mitinginin sona erdiğini belirterek toplantının saat 13.00'de bitirildiği, 

Bu esnada yasadışı örgüt üyelerinin kürsüyü zorla ele geçirmelerinden sonra TÜRK-İŞ, HAK-
İŞ, KESK, ve DİSK'e bağlı yönetici ve üyelerin miting alanından ayrıldıkları, tertip komitesinin 
toplantı bitiminde topluluğun dağılması için uğraş verdikleri, güvenlik güçlerine yardımcı olmaya 
çalıştıkları, 

Hususlarının belirtildiği, (Ek: 67-67/2) 

35. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığına yazılan 02.05.1996 gün ve 2615 sayılı-yazıda; 

01.05.1996 günü Kadıköy İlçesi Meydanında düzenlenen açıkhava toplantısı öncesi, sırası ve 
sonrasında meydana gelen olaylar esnasında yakalanan Ve isimleri ile açık kimlikleri belirtilen 248 
kişinin sorgulamalarının yapılabilmesi ve tahkikatın selameti bakımından 01.05.1996 tarihinden 
geçerli olmak kaydıyla, gözetim süresinin belirlenmesi hususundaki teklif yazısı üzerine, belirtilen 
kişilerin 09.05.1996 günü saat 10.00'a kadar gözlem altında tutulmasının uygun görüldüğü, (Ek: 
68-68/14) 

36. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başsavcılığına yazılan 03.05.1996 gün ye 2661 sayılı yazıda; 

Daha önceki yazı ile gözlem altında bulundurulma süreleri belirlenmiş olan 248 sanığa ilave 
olarak 4 sanığın daha aynı süre ile gözlem altında bulundurulması hususunda müsaade istendiğini 
ve olumlu cevap alındığı,, (Ek: 69) 

37. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik. Şube Müdürlüğünce, Kadıköy Cumhuriyet Baş
savcılığına yazılan 03.05.1996 gün ve 2665 sayılı yazı ile özetle; 

DİSK Genel Sekreteri Kemal DAYSAL başkanlığında 7 kişilik bir tertip heyeti tarafından 1 
Mayıs 1996 günü Kadıköy İskele meydanında düzenlenen açık hava toplantısında, yürüyüş güzer
gahı bulunmadığı ve bunun ilgililere tebliğ edildiği halde, topluluğun Kadıköy Belediyesi önünden 
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Kadıköy İskele Meydanına kadar kortej halinde yürüyüşe geçtikleri, kamuya ve özel kişilere ait 
araç ve binalara zarar verdikleri, yasadışı grupların suç sayılabilecek pankart ve dövizler taşıdığı, 

• sloganlar attığı, bildiriler dağıttığı, birçok emniyet görevlisi ve sivil şahısların çeşitli yerlerinden 
yaralandığı, bu olaylara sebebiyet veren 248 kişi hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı
lığının 09.05.1996 günü saat 10.30'a kadar verdiği gözetim süresi içinde tahkikatın sürdürüldüğü, 

Tertip heyetinin, olay çıkarmak isteyen grupları önlemede gerekli çabayı sarf etmediği, mitin
gi sevk ve idarede, topluluğu yatıştırmada yetersiz kaldığı, kürsüyü terkettiği, kamu kurum ve ku
ruluşlarına ve özel kişilere ait oto ve binalara taşlı sopalı saldırı, tahrip ve bazı işyerlerinin yağma
lama olaylarına engel olma ve toplantının kanunsuz toplantıya dönüştürülmemesi yolunda gayret 
sarfetmediği, 

Böylece, düzenleme kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği, mitingde 
görevli Hükümet Komiserinin uyarılarına riayet etmeyerek, 2911 Sayılı Kanuna göre düzenlenen 
1 Mayıs mitinginin kanunsuz toplantıya dönüştürüldüğü belirtilerek, tetkik ve kanuni gereğinin ya
pılmasının istendiği, (Ek: 70-70/30) 

38. 03.05.1996 tarihinde, Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU başkanlığında, Emniyet 
Müdür Yardımcıları ve EKKM Şube Müdürünün katıldığı bir toplantı yapıldığı, bu toplantıda 1 
Mayıs olaylarının değerlendirildiği, polisin araç, gereç ve personel ihtiyaçlarının görüşüldüğü, 
(Ek: 71-71/8) 

39. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emni
yet Müdürlüğünden 03.05.1996 tarih ve 1996/899 Hz. sayılı yazı ile Emniyet Müdür Yardımcısı 
Ali YÖN, Başkomiser Ali Osman İNAL ve polis memuru Faruk ERSOY ile miting tertip heyeti 
başkan ve üyelerine mağdur ve görgü tanığı olarak bilgilerine başvurulmak üzere tebligat yapılma
sı istendiği; bunlardan Ali Osman İNAL, Faruk ERSÖY, Şemsi DENİZER ve Hüseyin TANRI-
VERDİ hariç diğerlerine tebligat yapıldığının Emniyet Müdürlüğünce ilgili Başsavcılığa bildirildi
ği, (Ek: 72-72/6) 

40. 03.05.1996 tarihinde yapılan hasar tespit komisyonu raporuna göre; 
101 sıra numarasında toplam 27.290.993.815.-TL. tutarında maddi hasar tesbit edildiği, (Ek: 

• 73-73/13) 
41. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fotofilm Şube Müdürlüğü tarafından kayda alınan ve çeşit

li televizyon kanallarınca çekilen 1,Mayıs olayları ile ilgili görüntülerin çözüm tutanağının komis
yonumuza gönderildiği, (Ek: 74-74/10) 

42. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Valilik Makamına yazdığı 15.05.1996 tarih ve 047405 
sayılı yazıda; 

Kadıköy İlçesi Gezi Yolu-Rıhtım Caddesi-İnönü Parkı ile Sahil Gezi Yolu arasında kalan ve 
halen toplantı yeri olarak kullanılan otopark alanının, ilk toplanma ve yürüyüş güzergahı olmaksı
zın miting alanı olarak tesbit ve ilan edilmesine rağmen, yasal toplantı müracaatlarında; 

Mitinge katılanların doğrudan toplantı alanına gitmedikleri, Kadıköy Belediye binası önünde 
Altıyol civarında kanunsuz olarak toplanıp izinsiz yürüyüş yapmak suretiyle toplantı alanına gittik
leri, yürüyüş nedeniyle Kadıköy Belediyesi-Altıyol-İskele Meydanı toplantı alanı güzergahının tra
fiğinin tamamen durduğu, tamamı işyeri ve ticarethane olan güzergahın toplantı günlerinde vatan
daşın ve işyeri sahiplerinin anayasal hakkı olan ticaret hürriyetinin engellediği, aynı güzergah üze
rinde siyasi parti teşkilatları vb. hassas yerlerin bulunduğu, toplantı sonunda alandan dağılım esna
sında iskele ve toplu taşıt araçlarının duraklarının bulunduğu yerlerdeki yoğunluk nedeniyle, uzun 
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süre trafiğin kapalı kaldığı, 1 Mayıs 1996 tarihinde, belirtilen güzergahlarda illegal örgütlerin, top
lulukları provoke etmesi sonucu; (118) işyeri ile (20) aracın tahrip edildiği, (3) şahsın hayatını kay
bettiği ve (50) güvenlik görevlisi ile (19) vatandaşın yaralandığı olayların meydana geldiği, 

Ayrıca, belirtilen yerin toplantı alanı olarak tesbit ve ilanından sonra, Erhas Demir Çelik Oto 
Yedek Parçaları İthalat Ltd.Şti.nce İstanbul Anadolu Yakası Emlak Müdürlüğü'nden oto park işle
tilmek amacıyla kiralandığı, toplantı günlerinde günlük zararlarının 50.000.000 TL. olduğu, toplan
tı esnasında otoparkı çevreleyen tellerin tahrip edildiği, bu zararı da kendilerinin karşıladığı, ken
dilerinin kiracı olduklarından sözleşme gereği bu alanı toplantı yeri olarak tahsis yetkileri olmadı
ğından sözleşme ihlali nedeniyle, İstanbul Yakası Emlak Müdürlüğü'nce tahliyelerinin sözkonusu 
olabileceği, belirtilen sebeplerle toplantılara müsaade edimemesi, anılan şirket yetkililerinin Vali
liğe muhatap 01.09.1995 tarihli dilekçesi ile de talep edildiği, gerekçeleriyle; 

Bundan sonra aynı yönde olayların meydana gelmemesi ve olumsuzlukların tekerrür etmeme
si ve kamu esenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için toplantılara uygun alan özelliğini kaybeden 
Kadıköy İlçesi Otopark Alanının, toplantı yeri olarak iptali ve ilanı ile uygulamadan kaldırılması
nın, 

Avrupa yakasında Kağıthane-Şişli, Sarıyer; Anadolu yakasında Beykoz ve Pendik ilçelerinde 
yeniden belirlenen, ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı yeri, dağılma yön ve yerleri ile 
afiş ve pankart asılacak yerlerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve ilgili Yö
netmelik hükümleri gereğince ilanı ve uygulamaya konulmasının teklif edildiği ve 15.05.1996 ta
rihinde bu teklifin Valilikçe onaylandığı, (Ek: 75-75/2) 

43. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, İstanbul Valiliğine yazılan 19.07.1996 
gün ve 156958 sayılı yazı ile; 

1 Mayıs 1996 tarihinde Kadıköy İlçesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak, Bakanlık Ma
kamınca görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişleri Halil ULUSOY ve Ali ÇETİNKAYA tarafından 
düzenlenen 19.06.1996 gün ve 85/41, 59/15 sayılı raporda; 

1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Kadıköy İlçesinde yapılan toplantı gösteri yürüyüşleri sı
rasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak İl Yönetimi ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri öncesinde, icrası sırasında ve sonrasında gerekli tertip ve tedbirlerin 
alınmasında ve mal ve can güvenliğinin korunmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine 
izafe edilebilecek bir ihmal ve kusurun bulunmadığı, 

Kadıköy İlçesinde miting alanının etkili güvenlik tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek fiziki 
yapıda olması sebebiyle, İstanbul İlinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü için daha uygun yerlerin 
araştırılarak Kadıköy İlçesindeki İskele Meydanının miting alanı olmaktan çıkarılmasının uygun 
olacağı, . 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak planlara bağlı olarak, 
muhtemel toplumsal hadiselerin senaryolarının yapılarak, mümkün olan yerlerde tatbikatının yapıl
masının faydalı olacağı görüşünün belirtildiği ifade edilerek, gereğinin yapılmasının istendiği, (Ek: 

' 7 6 ) . "• • " ' , ••'•• 

44. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, Komisyonumuzun 12.07.1996 gün ve 
11 sayılı yazısı üzerine, 27.08.1996 gün ve 188289 sayılı yazı ekinde, mitingde görevlendirilen per
sonele ait listeler ile emniyet tedbir planı, yürüyüş ve miting alanı krokisinin komisyonumuza gön
derildiği, (Ek: 78-78/41) 
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45. Komisyon Başkanlığınca, İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in cevaplandırması isteğiyle 
verilen 14 sorunun cevaplarının, 07.08.1996 gün ve Öz.Klm.12/36 sayılı yazı ekinde gönderildiği; 

Bu kapsamda; 

"Alınması gerekli tedbirlerin neler olduğu ve olaylar sırasında bu tedbirlerin alınıp alınmadı
ğı" sorusuna; 

"1 Mayıs 1996 günü Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak açıkhava toplantısının yapılma
sının tarafımdan uygun görülmesinden sonra 22.04.1996 günü saat 09.00'da Vilayet Makamında 
Başkanlığımda İl Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOGLU ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay 
Baki ONURLUBAŞ'la birlikte toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 1 Mayıs günü yapılacak olan 
açıkhava mitingi ile ilgili "Güvenlik Tedbirleri" ile taslak planlar karşılıklı gözden geçirilmiştir. 
Alınan istihbaratlar, kuvvet durumu, araç-gereç imkanları, ordu birliklerinden kuvvet talebi gibi 
hususlardetaylı olarak görüşülmüştür. Ayrıca 1 Mayıs 1996 tarihi öncesi İl Emniyet Müdürü ve 
Yardımcılarının da katıldığı toplam 4 defa geniş toplantı düzenlenmiş ve toplantılarda vilayette 
başkanlığımda yapılan toplantı gereği, alınan istihbari bilgiler değerlendirilmiş, alınacak tedbirle
rin detayı kararlaştırılmış ve nelerin nerede yapılacağı tek tek planlanmıştır." 

"Güvenlik güçlerinin zamanında müdahale etmediği konusundaki duyumların doğruluk dere
cesi nedir, bu konudaki yöneticilerin görüşleri nedir" sorusuna; 

"Güvenlik kuvvetleri olaylara zamanında ve uygun güç kullanarak müdahale etmiştir. Daha 
sert bir müdahale tarzı olayların tırmanması ve karşılıklı insan zayiatını arttırıcı.sonuçlar verebilir
di. Olaylara müdahale tarzı soğukkanlı bir şekilde akıllıca yapılmıştır." 

"Vali Bey'in Marmaris'te bulunmasıyla olayların büyümesinde etkili olduğu söylenebilir mi?" 
sorusuna; 

"28-29-30 Nisan 1996 günleri izinli olarak Marmaris'teydim. 1 Mayıs günü sabah 07.30'da 
Dalaman Havalimanından kalkması gereken uçak teknik nedenlerle gecikmiştir. Bu gecikme esna
sında devamlı olarak İstanbul'da görevinin başında bulunan yetkililerle telefonla haberleştim. Ye
rime vekalet eden çok tecrübeli ve bilgili Vali Yardımcım görevinin başındaydı. Ayrıca 1 Mayıs 
1996 günü için Vali Yardımcısı Osman DEMİR'in başkanlığında önceden oluşturulan "Asayiş Ha
rekat Merkezi" sürekli olarak olayları canlı yayından takip etmiştir. Ben devamlı olarak Vali Yar
dımcısı Osman DEMİR ve İl Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOGLU ile haberleştim. Basında 
yanlış olarak yer aldığı gibi, önemli olaylar meydana geldikten sonra "apar topar" uçak bulup dön
düğüm doğru değildir. Zaten İ Mayıs günü izinli değilim. Mitingin dağılımı esnasındaki önemli 
olayların meydana gelmesinden önce dönüp görevimin basındaydım. Saat 13.00'den itibaren İl 
Emniyet Müdürlüğü binasındaki "Asayiş Harekat Merkezi"nde miting alanından naklen yapılan 
canlı yayını da izleyerek olayları yakından takip ettim. Gerektiğinde gerekli talimatları verdim. Bu 
esnada kuvvetlerin sevk ve idaresini sağladım. 

Dalaman Havalimanındaki teknik sebepler dolayısıyla geciktim. Bu süre zarfında veremedi
ğim bir emir ve aldıramadığım bir tedbir yoktur. 50 dakikalık uçak yolculuğumun büyük bir kıs
mında bile telefonla haberleşme imkanı buldum." 

"3 sivilin öldürüldüğü 30 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. Başkaca yaralananlar da var mıdır" 
sorusuna; 

"Sabah saat 09.45 sıralarında (1) no'lu arama noktasında üzerlerini aratmak istemeyen MLKP 
gurubunun emniyet görevlilerine yaptığı çok şiddetli saldırı sonucu çıkan çatışmada 3 kişi ölmüş
tür. Bu olayda birçok güvenlik görevlimiz ciddi şekilde yaralanmışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 179) 



- 2 8 -

Genel sayı olarak 1 Mayıs olayları nedeniyle hastanelerde tedavi gören kişi sayısı 70'dir. Bun
ların 51'i güvenlik görevlisi, 19'u ise mitinge katılan kişilerdir. Resmi olarak tedavi gören bu kişi
lerin yanı sıra olaylarda hafif yaralanan başka şahısların olması doğaldır." 

"Olayda 500 polis mi yoksa 5000 polis mi görevlendirilmiştir" sorusuna; 

"Sadece miting alanı için 5000 polis görevlendirilmiştir." 

"Polis olayı uzaktan takip edelim şeklinde bir emir almış mıdır" sorusuna; 

"Polise olayı uzaktan takip edelim şeklinde bir emir verilmemiştir. Aksine polis olayı bütün 
detayları ile takip edebilmek için yoğun bir çaba içerisinde ^ulunmuş, gerekli yerlerde .ve zamanın
da topluluğa müdahalelerde bulunmuştur. 

"Linç edilen polisler, polis arkadaşları tarafından kurtarılmak için neden müdahale edilmemiş
tir" sorusuna; ' 

"Linç edilmeye çalışılan polislerin kurtarılması için diğer polisler yoğun bir çaba sarfetmişler-
dir. Sadece sivil giyimli"bir polis memurunun kurtarılması çabalarında bir gecikme meydana gel
miştir." 

"Çelik ve Çevik kuvvetler olaya müdahale etmiş midir? Olay üzerindeki etkileri ne olmuştur" 
sorusuna; 

"Çevik kuvvet birlikleri olayın başından beri görev, almışlar ve kendilerine tevdi edilen göre
vi hakkıyla yerine getirmişlerdir. Kalabalığın dağıtılması ve durumun tekrar normale dönmesinde 
çevik kuvvete mensup polislerimizin olağanüstü gayretleri olmuştur." 

• "Olaya karışan örgütler kimlerdir" sorusuna; 

"Olayların başlamasında ağırlıklı olarak TÎKB, MLKP, TKPML ve DHKP/C örgütleri yol aç
mışlardır." 

"Özel giyimli katılan guruplar kaç kişi civarındaydı" sorusuna; 

"Özel giyimli gurup THKP/C örgütüne mensup 50-60 kişi civarındadır. Bu özel giysiler bu 
alanlara polisimizin tesbitine göre "ses düzeni" aracı ile sokulmuşlardır." , 

"Kadıköy'de toplantı iznini kim ve nasıl verdi" sorusuna; 

"19.04.1996 günü TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK yöneticilerinden bir grup DİSK Genel 
Sekreteri Kemal DAYSAL başkanlığında Vilayet Makamında beni ziyaret etmişlerdir. Bu "Top
lantı Düzenleme Kurulu" ile Vilayet Makamında emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı Nihat Ke
mal EREN'in de katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. İl Emniyet Müdürü ile telefonda konuşularak, 
başvuran kuruluşların önemi, ağırlığı ve toplantı konusunda verdikleri teminatlar gözönüne alına
rak toplantının yapılmasının uygun görüldüğü kendilerine bildirilmiştir. "Kadıköy İskele Meyda
nı" Vilayet Makamının 16.02.1994 günlü onayı ile toplantı alanı ilan edilmişti. 19.04.1996 günü 
Vilayet Makamında sağlanan mutabakat gereği Valilik Makamı 2911 sayılı Yasa Hükümlerine gö
re 22.04.1996 gün ve 038999 sayılı yazısı ile açıkhava mitingini uygun görmüştür."' 

"Toplantı sırasında veya önceden askeri yardım neden çağrılmadı" sorusuna; 

"Önceden askerî kuvvetlere, meydana gelebilecek olaylarda polise yardımcı olması için gere
ken yazılı talepte bulunulmuştur. İkinci bir yazı ile askeri birliklerin nerede konuşlandırılmasının 
gerektiği bildirilmiştir. Askerin olaylara müdahalesini gerektirir bir durumla karşılaşılmadığı için 
müdahale için yardım istenmemiştir. Yeterli polis kuvveti vardı ve bu kuvvetler görevlerini en iyi 
şekilde yerine getirmişlerdir." 
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"Toplantı öncesi veya sırasında itfaiye çağrılabilirdi. Neden itfaiyeden yardım istenmedi" so
rusuna; 

"Toplantı öncesi miting alanına ilgili kurumlardan itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılmış ve alan
da bulunmaları sağlanmıştır. Bu itfaiye ekipleri yürüyüş güzergahında bulunan ve molotof koktey
li atılması sonucu MHP binasında çıkan yangına da müdahale edip, söndürmüşlerdir." 

"Bu bir ihtilal provası mıdır" sorusuna; 

"1 Mayıs günü meydana gelen olayları bir ihtilal provası olarak değerlendirmek yanlış olur. 
Bu olaylar yasa dışı örgütlerin mensuplarının ve sempatizanı olan kişi ve gurupların yarattığı ve ya
pılan müdahale sonucu bastırılan eylemlerdir. 

İstanbul'da 1 Mayıs 1996 günü Kadıköy İskele Meydanında yapılan miting sonucu meydana 
gelen olaylar basın ve televizyonlarda büyük çapta yankı bulmuştur. 

Birçok değerlendirmeler yanlış ve abartılı olmuştur. Yasa dışı kişi ve gruplar yoğun bir çalış
ma ve propaganda sonucu büyük kalabalıklar toplayabilmişlerdir. Toplantıyı düzenleyen büyük ku
ruluşlar ve "Toplantı Düzenleme Yürütme Kurulu" üyeleri görevlerini yerine getirmemişler, duru
ma ve "Miting Alanf'na hakim olamamışlardır. 

Bu toplantı sonucu çok büyük çatışmalar yaratılıp, çok kan dökülmek istenmiştir. Yüzlerce ki-
.sinin çatışmalarda ölmesi istenmiştir. Alınan tedbirler, istihbaratlar, akıllı ve soğukkanlı davranış, 
tutum ve yaklaşımlarla 1 Mayıs 1996 toplantısının vahim sonuçlar doğurması önlenmiştir." 

Şeklinde cevapların verildiği, (Ek: 79-79/4) ' 

46. İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in, İstanbul-Kadıköy'de 1 
Mayıs 1996 tarihinde düzenlenen miting sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak, miting ön
cesi ve olaylar sırasında vazife icabını takdir ve ifada müsamaha gösterdiği ve izin dönüşü göreve 
başlamaya ilişkin gerçek dışı beyanıyla itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışta bulunduğu 
hususlarında, adı geçen hakkında, Mülkiye Başmüfettişleri Halil ULUSOY ve Ali ÇETİNKA-
YA'nın görevlendirilmesi suretiyle disiplin soruşturması yaptırıldığı; adı geçen müfettişlerce dü
zenlenen, 15.07.1996 tarih ve 85/49,59/19 sayılı disiplin raporunun tahlil ve sonuç bölümlerinde; 

Valilik Makamında 22.04.1996 tarihinde 1 Mayıs ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürü ve İl Jan
darma Komutanı ile alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı düzenlendiği Valiliğin 
12.05.1996 gün ve 12/82 sayılı yazısında ifade edilmekte ise de buna ilişkin bir tutanağın bulun
madığı, 

Vali Rıdvan YENİŞEN'in 27-30 Nisan 1996 tarihleri arasında bayram iznini Marmaris'te ge
çirmek üzere Bakanlık Makamından izin alıp, İstanbul'dan ayrıldığı, 

Emniyet işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı Nihat KemarEREN'in de bayram izni dolayısıy
la 28 Nisan-1 Mayıs 1996 tarihleri arasında izin aldığı ve İstanbul'dan ayrıldığı, 

Asayiş Harekat Merkezine görevlendirilmiş Vali Yardımcısının, merkezin görev ve yetkilerin-
den ve 1 Mayıs ile ilgili alınan tedbirlerden yeterli bilgisi olmaması nedeniyle sevk ve idareye ka
rışmadığı, sevk ve idarenin İl Emniyet Müdürünce yürütüldüğü, 

Vali Rıdvan YENİŞEN'in izni 30.04.1996 tarihinde bittiği halde 1 Mayıs 1996 sabahı görevi 
başında olmadığı, 01.05.1996 günü saat 13.07'de uçakla İstanbul'a geldiği, 

01.05.1996 günü saat 13.51'de İçişleri Bakanlığına çektiği 30.04.1996 gün ve Öz.Klm.14/73 
sayılı faks ile 30 Nisan 1996 Salı günü akşamı İstanbul'a dönerek görevine başladığını bildirdiği, 
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1 Mayıs 1996 günü görevi başında olmadığı kamuoyuna yansıyıp tartışma konusu olunca ve 
mülkiye müfettişliğince inceleme başlatıldıktan sonra, Vali Rıdvan YENIŞEN'in 07.05.1996 tarih 
ve 17/76 sayılı yazı ile daha önce 30 Nisan akşamı dönerek göreve başladığına ilişkin faksın zuhu-
len gönderildiği, İstanbul'a uçakta meydana gelen teknik nedenlerle 1 Mayıs 1996 günü öğle saat
lerinde dönebildiğini İçişleri Bakanlığına bildirdiği, 

Ortaya konulan bilgi ve belgelerden İstanbul İl Yönetiminin 1 Mayıs olayları öncesinde ve sı
rasında İl İdaresi Kanununda belirtilen ve Valilikten asgari seviyede beklenilen görev ve sorumlu
luk bilinci içerisinde hareket ettiğini söylemenin mümkün olmadığı, 

Vali tarafından Müfettişliğe cevaben yazılan 12.06.1996 gün ve 12/82 sayılı yazıda ve 
04.06.1996 gün ve 14/112 sayılı savunmada güvenlik amirleri ile 22.04.1996 tarihinde toplantı dü
zenlediği ve gerekli talimatların verildiği ifade edilmekte ise de bu toplantıya ilişkin bir belgenin 
ortaya konulamadığı, yine Vali tarafından toplantı sonucu alınan kararlar gereği İl Emniyet Müdür
lüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli emniyet tedbirleri planlaması yapıldığı belirtilmekte 
ise de İl Jandarma Komutanlığının 24.04.1996 tarihli emrinde 1 Mayıs 1996 tarihinde düzenlene
bilecek toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin ihtimale göre planlama yapılmış olmasının da bu top
lantıda güvenlik tedbirleri ile ilgili taslak planların gözden geçirildiği ve uygulamaya konulduğuna 
dair savunmanın doğru olmadığı kanaatinin doğduğu, 

Kaldı ki güvenlik amirleri ile toplantı yapılmış dahi olsa, 1 Mayıs gibi geçmişte ülkemizi ra
hatsız eden önemli olayların yaşandığı bir gün için çok daha kapsamlı, güvenlik amirleri, Garnizon 
Komutanlığı, MİT ve diğer ilgili birimleri biraraya getirecek, tedbirleri planlayacak ve en önemli
si 1 Mayıs olayları sırasında sağlanamayan koordinasyonu önceden sağlayacak toplantı düzenlen
mesinin gerektiği, ancak bunun yapılmadığı, miting öncesi, sırası ve sonrasında askeri birlikten 
yardım talebinin koordine edilememiş olmasının miting öncesinde yapılacak toplantının önemini 
daha iyi ortaya koyduğu, 

Ayrıca toplumsal olaylarda en önemli unsurlardan olan İl İdaresi Kanununun 1 l/D maddesin
deki askeri birliklerden kuvvet talebinde bulunulmasının dahi İl Emniyet Müdürünce yapılan Em
niyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda dile getirilip karar altına alın
dığı ve uygulamaya konulduğunun İl Emniyet Müdürlüğü toplantı tutanak defteri kayıtlarından 
açıkça anlaşıldığı, Valiliğin sadece yazışma aşamasında konuya müdahil olduğu, 

İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in bu konudaki savunmasında bu suçlamanın gerçeği yan
sıtmadığı belirtilmekte ise de, Emniyet Müdürlüğü toplantı karar defterindeki karar özetlerinin İs
tanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'i doğrulamadığı, Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda 
özellikle askeri birlikten yardım talebi konusunda yapılan görüşme sırasında İstanbul Valisinin bu 
yöndeki bir talimatından da bahsedilmediği, 

Vali Rıdvan YENİŞEN'in 1 Mayıs mitingi ile ilgili yazışmalarda ismi açılmış olmasına rağ
men tek bir imzasına rastlanamadığı, İstanbul Valisinin savunmasında Valinin çok yoğun işleri, zo
runlu protokol görevleri gereği çoğu zaman adına açılan yazıların bilgisi dahilinde Vali Yardımcı-
larınca imzalandığını kabul ettiği, ancak 1 Mayıs Mitingi gibi ülkemizi yıllardır meşgul eden bir 
olayı yoğun işler ve protokol görevi ile izah etmenin.mümkün olmadığı, 

Miting onayı ve 3. Kolordu Komutanlığına kuvvet takviyesine ilişkin yazıların dahi Vali Yar-
dımcısmca imzalandığı, bu durumun 1 Mayıs Mitinginin İl Yönetimince ne kadar ciddiye alındığı
nı göstermesi bakımından önemli olduğu, 
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Diğer yandan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 
17. maddesi uyarınca Asayiş Harekât Merkezi mahallin en büyük mülki amiri başkanlığında, ma
hallin genel kolluk amir ve komutanları ile askeri birliklerden yardım istenmesi halinde yardıma 
gelecek olan askeri birlik komutanı veya temsilcisinden oluşturulması gerekirken, bu merkezin Va
li Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
ve Garnizon Komutanlığı temsilcilerinden oluşturulduğu, 

Harekât merkezinde görevlendirilmiş olan Vali Yardımcısı Osman DEMİR'in kendisinin de 
açıkça beyan ettiği üzere, sevk ve idareye karışmamış, İl Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU 
resmen görevli olmamasına rağmen baştan itibaren Asayiş Harekât Merkezinde bulunmuş, mitingi 
sevk ve idare etmiş olduğu, valinin ancak 13.30 sıralarında Harekât Merkezine gelebilmiş, diğer 
görevlilerin temsilci düzeyinde katılmış oldukları, Asayiş Harekât Merkezinin usulüne uygun oluş
turulmaması konusuna İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN savunmasında cevap vermediği, 

Emniyet işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı Nihat Kemal EREN'in de bayram izni alarak 28 
Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul'dan ayrılmış olmasının Asayiş Harekât Merkezinde görev ve yet
kilerini ve alman tedbirleri ayrıntıları ile bilmeyen bir Vali Yardımcısının görev yapması sonucu
nu doğurduğu, 

1 Mayıs gibi geçmişte özellikle İstanbul'da toplumsal olayların yaşandığı ve 1996'da da yaşa
nabileceği istihbarat raporları ile ortaya konulduğu halde, Vali Rıdvan YENİŞEN'in 27-30 Nisan 
1996 tarihleri arasında izin alıp İstanbul'dan ayrıldığı, üstelik Valinin 30 Nisan 1996 günü akşamı 
izni bittiği halde bu tarihte İl'e dönmediği, ancak olaylar başladıktan sonra 1 Mayıs 1996 günü sa
at 13.07'de İstanbul'a uçakla dönebildiği, böyle olduğu halde İçişleri Bakanlığına 01.05.1996 gü
nü saat 13.51'de çektiği faksla 30 Nisan 1996 akşamı dönerek göreve başladığının kendi imzası ile 
bildirildiği, Valinin kendisinden beklenen dürüstlüğü de göstermediği, 

3 Mayıs 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan "Valinin gafleti" başlıklı haberle, valinin 
1 Mayıs'ta görevi başında olmadığı ortaya çıkarıldıktan, kamuoyunda tartışma konusu olduktan ve 
müfettiş incelemesi başlatıldıktan sonra Vali Rıdvan YENİŞEN'in 07.05.1996 gün ve 14/76 sayılı 
İçişleri Bakanlığına yazdığı yazı ile 30 Nisan 1996 akşamı göreve başladığına ilişkin yazının zuhu-
len yazıldığının bildirildiği, 

İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in bu konuda Müfettişliğe verdiği savunmasında, 1 Mayıs 
1996 gününün bayramın son günü olup mevzuat yönünden tatil günü olduğunu, fakat İstanbul Va
liliği gibi önemli bir görevi uhdesinde bulunduran bir Mülki İdare Amirinin böyle bir günde göre
vinin başında olmamasının büyük sorumsuzluk örneği sayacağını, 1 Mayıs 1996 saat 13.00 civa
rında İstanbul'a geldiğini, gecikmesinin tamamen uçaktaki teknik nedenlere dayalı olduğunu, bu 
durumun Bakanlık yetkililerine sözlü olarak ifade edildiğini belirttiği, 

30 Nisan 1996 günü akşamı İstanbul'a dönerek göreve başladığını bildiren faks yazının daha 
önceden hazırlanıp tarafından imzalandığını, Vilayet nöbetçi memurları tarafından yanlışlıkla Ba
kanlığa faks çekildiğini, bu yanlışlığın farkına vardığında ikinci bir faks ile durumun Bakanlığa ar-
zedildiğini belirttiği, 

1 Mayıs gününün Bayramın son günü ve mevzuat yönünden tatil günü olmasının, Mülki İda
re Amirliği gibi günün 24 saati görev yapmak durumunda olan bir meslek mensubu için mazeret 
olamayacağı, Valinin de böyle bir günde görevinin başında olmamayı büyük sorumsuzluk örneği 
sayan düşüncesine katılmamanın mümkün olmadığı, artcak maalesef bu sorumsuzluk örneğinin bu 
olayda gösterildiği, uçağın teknik nedenlerle kalkmaması nedeniyle 1 Mayıs günü görevi başında 
bulunmamanın ulaşım teknolojisinin geliştiği dünyamızda geçerli bir mazeret olmaması gerektiği, 
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Ayrıca 30 Nisan 1996 günü akşamı İstanbul'a dönerek göreve başladığını bildiren faks yazı
nın daha önceden hazırlanıp Vali tarafından imzalanmasının da devlet memurluğu ciddiyetiyle bağ
daşır bir tutum olarak görülmediği, öte yandan Vilayet nöbetçi memurlarınca Sayın Vali İl'e gel
dikten 45 dakika sonra saat 13.51'de faksın çekilmiş olmasının dikkat çekici olduğu, bu durumun 
faksın memurlar tarafından kendiliğinden değil Valinin bilgisi altında çekildiğini gösterdiği, konu 
basına intikal ettikten ve mülkiye müfettişliğince inceleme başlatıldıktan ve aradan 7 gün geçtikten' 
sonra, İstanbul Valisince ikinci bir yazıyla durumun düzeltilmeye çalışılmasının eylemin suç olma 
niteliğini ortadan kaldırmayacağı, 

Açıklanan bu nedenlerle İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in savunmasının yeterli bulunma
dığı, 

İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in Kadıköy 1 Mayıs Mitingi öncesinde ve sırasında vazife 
icabını takdir ve ifada müsamaha gösterdiği ve 30 Nisan 1996 günü akşamı izni bitmesine rağmen 
1 Mayıs gibi geçmişte çok önemli olayların yaşandığı hassas bir günde görevi başında olmadığı, 
özellikle 01.05.1996 günü saat 13.07'de İstanbul'a döndüğü halde İçişleri Bakanlığına çektiği faks 
ile 30 Nisan 1996 günü akşamı İstanbul'a dönerek göreve başladığını bildirerek gerçek dışı beyan
da bulunduğu, böylelikle üst düzey bir kamu görevlisi için çok önemli bir nitelik olan itibar ve gü
ven duygusunu sarsacak davranış gösterdiği .anlaşıldığından, İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN 
hakkında Devlet Memurları Kanununun İ25. maddesinin C/ı bendi uyarınca Aylık Kesimi Cezası 
uygulanması gerektiği, -

Tespit ve görüşlerine yer verildiği, (Ek: 80-80/33) 

47. İçişleri Bakanlığı tarafından, mitingle ilgili olarak, il yönetimi ve güvenlik kuvvetleri ta
rafından toplantı ve gösteri yürüyüşleri öncesinde, icrası sırasında ve sonrasında gerekli tertip ve 
tedbirlerin alınmasında, mal ve can güvenliğinin korunmasında görevlilere izafe edilebilecek bir ih
mal ve kusurun bulunup bulunmadığı hususunda inceleme yapmak üzere Mülkiye Başmüfettişleri 
Halil ULUSOY ve Ali ÇETİNKAYA'nın görevlendirildiği; adı geçen müfettişlerin tanzim ettikle
ri, 19.06.1996 tarih ve 85/41, 59/15 sayılı inceleme ve soruşturma raporu kapsamında; 

- 1 Mayıs 1996 tarihi itibariyle; 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün (39) şube müdürlüğü, (32) İlçe Emniyet Müdürlüğünden iba
ret olduğu, İstanbul'da belirtilen tarih itibariyle (1) Emniyet Müdürü, (19) Emniyet Müdür Yardım
cısı, (96) Şube Müdürü, (İ24) Emniyet Amiri, (630) Başkomiser, (415) Komiser, (498) Komiser 
Yardımcısı, (21104) Polis Memuru, (1983) Bekçi olmak üzere Genel İdari Hizmetli memurları ha
riç (24870) personelin mevcut olduğu, 

- (1484) binek, (7) arazi binek, (480) minibüs, (10) midibüs, (48) otobüs, (8) kamyon, (443) 
motosiklet, (26) kurtarıcı çekici, (4) deniz motoru, (1) cenaze otosu, (2) akaryakıt tankı, (15) pan
zer, (2) ambulans, (4) su püskürtücü panzer, (4) özel donanımlı zırhlı akrep olmak üzere (2547) 
araç bulunduğu, 

- Çeşitli cins ve özelliklerde toplam (28404) silah, (866) çelik yelek, (123) çelik başlık, (1400) 
kalkan, (4648) kelepçe, (797) gaz maskesi, (11693) jop, (3) bomba örtme battaniyesi, (2) bomba 
uzman elbisesi, (3) dürbün, (2) metal arama dedektörü, (1) paket arama dedektörü, (28) kapı de-
dektörü ve (799) gaz süzgeci mevcut olduğu, 

- Mevcut imkân ve personelden 1 Mayıs 1996 günü1 Kadıköy meydanında (1) Şube Müdürü, 
(2) Şube Müdür Yardımcısı, (9) Emniyet Amiri (4) Başkomiser, (4) komiser, (24) komiser yardım
cısı, (1340) polis memuru, toplam (1384) çevik kuvvet personeli ile, Emniyet Müdür Yardımcısı 
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dahil her kademeden (966), arama noktaları ve alanda görevli diğer personel ile alandaki toplam 
kuvvetin (2354), şevke hazır çeşitli birimlerden hazır kuvvet (1655) olmak üzere toplam olarak 
(4009) personelin doğrudan görevlendirildiği, 

, - Kadıköy meydanında 1 Mayıs 1996 günü düzenlenen miting ile alakalı olarak gerektiğinde 
görev yapmak ve (2)'si su panzeri olmak üzere (4) panzer, (3) akrep bulundurulduğu, 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün 1 Mayıs 1996 günü Kadıköy İlçesinde düzenlenen miting
de ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere bulundurduğu ve görevlendirdiği diğer teçhizat ve ge
reçlerin de, 

(50) çelik yelek, (660) şeffaf kalkan, (110) gaz maskesi, (140) gaz maskesi filtresi, (6) model 
10 gaz tüfeği, (7) gaz tüfeği (z-201), (5) tüfek gaz bombası, (5) tüfek gaz bombası sevk fişeği, (40) 
büyük boy kalkan, (2) yangın söndürme tüpü, (1398) cop, Kadıköy merkez karakolunda (4) köpek, 
Söğütlüçeşme toplanma alanında (4) köpek ve (185) bariyer olduğunun anlaşıldığı, 

1 Mayıs 1996 günü yapılan telsiz konuşmaları bant çözüm tutanaklarının incelenmesi sonu
cunda; 

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün telsiz muhaberesinin sağlıklı ve yeterli olmadığı, 

-1 Mayıs günü Kadıköy mitinginde görevlendirilen personelin hangi kanallardan konuşma ya
pacakları hususunun kesin esaslara bağlanmadığı, 

Her seviyedeki amirin, personeli mitinge katılmak için gelenlere iyi ve mesafeli davranmaları 
konusunda uyardıkları, 

Görevlilerin emir verilmedikçe silah kullanmamaları konusunda devamlı uyarıldıkları, 

. - Arama noktalarında görev yapan personelin sayısal yönden ve araç-gereç bakımından yeter
siz kalınması sonucunda mitinge gelenlerin üzerlerinin aranması görevini istenen seviyede yerine 
getiremedikleri, bazı grupların kalabalık gelerek ve polisi sıkıştırarak zaman zaman aranmadan mi
ting alanına geçebildikleri, 

- Mitinge katılmak için gelen bazı şahısların üzerlerini aratmamak için zaman zaman polis ile 
tartıştıkları ve polise taş ve sopalarla saldırdıkları, 

- Göstericilerin taş ve sopalarla saldırısına karşı, zaman zaman polisin ilgili mevzuat çerçeve
sinde gereken karşılığı veremediği ve geri çekilmek zorunda kaldığı, 

- Güvenlik görevlilerinin, telsiz muhaberesi konusunda eğitim yetersizliğinden kaynaklanan 
problemler yaşadığı, 

- Muhtelif yerlere konuşlandırılan güvenlik güçlerinin gereken hallerde ihtiyaç duyulan yerle
re kaydırılmasında zorluklarla karşılaşıldığı; bu durumun bir taraftan miting alanının fiziki yapısı
nın emniyet tedbirlerinin uygulanmasını zorlaştırıcı özelliklerinden, diğer taraftan da miting sona 
erene kadar mitinge katılmak için gelenlerin devam edişinden kaynaklanmış göründüğü, 

- Mitinge katılmak için gelenlerin 2911 sayılı Kanuna aykırı olarak Kadıköy Belediyesi önün
de toplandıkları ve miting alanına yürüyüş yapılarak intikal edildiği, 

Hususlarının tesbit edildiği, 

Raporun tahlil ve sonuç bölümlerinde; 
İl Emniyet Müdürlüğünün 1 Mayıs günü için emniyet tedbirlerini planladığının anlaşıldığı, an

cak; uygulanan tedbirlerin olayları önlemekte yeterli olmadığının belirlendiği, bunun sebebi araş
tırıldığında; ( 
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Herşeyden önce 1 Mayıs günü sadece Kadıköy mitingi için değil, hassas alanlar olarak değer
lendirildiği belirtilen yerler için de emniyet tedbirlerinin alınmasının gerekmesinin, zaten sayısal 
yönden yetersiz olan emniyet güçlerinin Kadıköy mitingi için daha etkili tedbirler almasını engel
lediğini, îstanbul Emniyet Müdürlüğünün imkân ve kabiliyetlerinin kaydedilmeye değer önemli bir 
bölümünün Taksim alanı gibi hassas alanlar olarak değerlendirilen yerlerde konuşlandırıldığı ve 
kullanıldığı, örnek olarak Çevik Kuvvet personelinden Kadıköy mitingi için (1) Şube Müdürü, (2)' 
Şube Müdür Yardımcısı, (9) Emniyet Amiri, (4) Başkomiser, (4) Komiser, (24) Komiser Yardım
cısı ve (1340) Polis memuru görevlendirilir iken, Taksim alanında görevlendirilen çevik kuvvet 
personel sayısının da (1) Şube Müdür Yardımcısı, (4) Emniyet Amiri, (4) Başkomiser, (5) Komi
ser, (9) Komiser Yardımcısı ve (836) polis olduğu, böylece İl Emniyet Müdürlüğünün mevcut 
imkân ve kabiliyetlerinin 1 Mayıs günü çok farklı yerlerde kullanılması zaruretinin doğduğunun 
görüleceği, böyle bir zaruretin istihbari bilgiler, kanuni olarak düzenlenen ve idarenin bilgisi altın
da gerçekleşen Kadıköy Meydanındaki mitingin yanısira, hassas bölgeler olarak isimlendirilen böl
gelerde de yasadışı eylemler ve kanuna aykırı toplantılar yapılması girişimlerinin olabileceğinden 
kaynaklandığı, nitekim 1 Mayıs 1996 günü Taksim alanında yasadışı eylemde bulunma girişiminin 
olduğu, ancak bu teşebbüsün polisin etkili müdahalesiyle başarılı olamadığı, Taksim alanında ön
ceki yıllarda meydana gelen bazı üzücü olaylar da hatırlanır ise, 1 Mayıs 1996 günü Taksim gibi 
hassas alanlarda alınan emniyet tedbirlerinin isabetli bir hareket olduğunun daha iyi anlaşılacağı, 
hassas alanlarda da emniyet tedbirleri alınmasının gerektiği ve bunun yapıldığı, hassas alanlarda da 
ciddi tedbirlerin alınmasının gerekmesinin de Kadıköy mitingi için daha etkili tedbirler alınmasını 
engellediği, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün genel olarak sayısal yönden yetersizliği bulunduğu, ayrıca 
Çevik Kuvvet Şubesinde sayısal yetersizliğin daha da belirgin olduğu, toplumsal olaylar açısından 
ülkemizde çok özel bir yeri olan İstanbul ilinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde (2800) polis 
memuru bulunduğu, bu yetersizlikler dikkate alınarak, 1 Mayıs günü toplantı alanına yakın yerle
re gerektiğinde kullanılmak üzere askeri kuvvet konuşlandırılması hususunun İl Emniyet Müdürü 
tarafından 3. Kolordu Komutanlığına iletilmesinin sağlandığı, ancak talep edilen askeri kuvvetin 
belirtilen yerlere gönderilmediği, bu hususun bir taraftan Valiliğin gerekli koordineyi yapmamasın
dan, diğer taraftan da İl İdaresi Kanununda bu konunun yanlış ve farklı anlamalara sebep olmaya
cak şekilde düzenlenmemiş olmasından kaynaklandığının değerlendirildiği, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mevcut imkân ve kabiliyetinden (personel olarak) 1 Mayıs 
1996 günü Kadıköy meydanında toplam (2354) kişilik kuvvet gönderildiği, miting için görevlen
dirilen ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışmayan polislerin 1 Mayıs günü meydana gelen 
toplumsal olaylara müdahalede önemli Ölçüde vazife almalarının, toplumsal olayları önlemekte is
tenen seviyede etkili olunamamasının önemli bir sebebi olduğunun düşünüldüğü, çünkü karakol
larda ve şubelerde görev yapan polislerin hem teçhizatları ve hem de eğitim durumları itibariyle 
toplumsal olaylarda verimli ve etkili görev yapmalarının mümkün olmadığı, nitekim gerek özel te
levizyonların yaptığı çekimlerde ve gerekse Emniyet Müdürlüğü personelinin yaptığı çekimlerde, 
gerekli araç-gereçle (kalkan vb.) donatılmayan ve aldığı eğitim itibariyle toplumsal olaylara müda
hale biçimi konusunda tecrübeli olmadığı anlaşılan polislerin sık sık zor durumda kaldığının görül
düğü, hatta bazı polislerin ferdi olarak bazen kaçan bir göstericinin peşinden koştuğu ve arada ka
lıp dövüldüğü veya polis teşkilatını zaaf içinde gösterebilecek durumların ortaya çıkmasına sebep 
olduklarının rahatlıkla izlenebileceği, toplumsal olaylara doğrudan müdahale edecek polislerin çe
vik kuvvet polisi olabilmesini sağlama açısından, İstanbul'daki çevik kuvvet polisi sayısının önce
likle (6000) rakamına kavuşturulmasının gerekli olduğunun düşünüldüğü, bazı polislerin sivil gö-
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rev yapmalarına rağmen polis olduklarını belli edecek tutum ve davranışlardan sakınamamış olma
larından dolayı hırs ile etrafına saldıran bazı göstericilerin fiili saldırılarına hedef olduklarının da 
belirlendiği, 

Diğer taraftan miting ile ilgili olarak etkili güvenlik tedbiri alınamamasının ve uygulanama-
masının bir önemli sebebinin de, Kadıköy miting alanının etkili güvenlik tedbirlerinin alınmasını 
güçleştirecek fiziki yapıda olması olduğunun belirlendiği, gerçekten de miting alanının fiziki yapı
sı ve özellikleri sebebiyle miting için görevlendirilen kuvvetlerin çok geniş bir alana dağıtılmak zo
runda kalındığı, mitinge gelenlerin aranmalarını temin etmek için oluşturulan arama noktalarının 
sayısının (45) olduğu gözönüne alınır ise, miting alanının fiziki yapısı ve bu özellikteki bir yerde 
etkili güvenlik tedbiri alınmasının zorluğunun daha kolay anlaşılacağı, polisin sayısal yetersizliği 
ve askeri güçlerden faydalanılamamış olmasının miting alanının fiziki şartlarındaki olumsuzluklar 
ile birleşince bilhassa arama noktalarında ve mitingin dağılması sırasında polisin sık sık zor durum
lara düşdüğü ve etkili görev yapamadığı, arama noktalarına bilhassa büyük gruplar halinde gelen 
göstericilerin çıkan herhangi bir sürtüşmeden de faydalanıp aranmadan miting alanına sokabildik
leri, mitingin dağılması sırasında çok değişik noktalarda olayların meydana gelmesi sebebiyle kuv
vet kaydırmalarının olayları önleyebilecek boyutta yapılamadığı, su panzeri, sis," ses ve gaz bom
bası gibi araç ve gereçlerin gerek uygun şartların oluşmadığının düşünülmesi sebebiyle ve gerekse 
polisin bu araç ve gereçleri kullanma konusundaki eğitim noksanlıkları sebebiyle toplumsal olay
lara müdahalede kullanılamadığı, ayrıca gaz bombasının olması, ancak, bu bomba kullanıldığı tak
tirde etkilenebilecek tüm görevlilere yetecek miktarda gaz maskesi ve gaz süzgeci gibi aletlerin ol
mayışının da şartlar gerektirdiği hallerde dahi gaz bombası kullanılmasında görevlilerin kararlılık 
içinde olamayabİleceklerini göstermekte olduğunu, 

Miting esnasında yasadışı örgütlerin propaganda yapmalarına, slogan atmalarına, pankart aç
malarına ve askeri bir düzen içinde yürümelerine güvenlik güçlerinin müdahale etmelerinin miting
de bulunan işçilerin ve çocukların zarar görmelerine sebep olabileceğinden dolayı alandaki yasadı
şı örgütlere müdahale edilmemesinin müsamaha olarak değerlendirilemeyeceği, ancak bir kısım 
PKK gurubunun köprüde alınması örneğinde olduğu gibi, yasadışı örgütlerin mitinge bu şekilde ka
tılmalarının miting öncesi yapılacak uygulamalarla önlenmesinin daha doğru bir hareket olacağı
nın değerlendirildiği, 

Miting sırasında, kürsü güvenliğinin sağlanamaması örneğinde olduğu gibi, miting düzenleme 
kurulunun kendileri tarafından alınacak bazı tedbirleri layıkıyla alamamış olmalarının da bazı olay
ların başlamasında ve gelişmesinde payının olabileceğinin düşünüldüğü, gerginliğin belirli bir çiz
giyi aşmasından sonra kürsü güvenliğini sağlamak maksadıyla resmi giysili polislerin müdahalede 
bulunmalarının daha üzücü olaylara sebep olabileceğinin de dikkate alınması gerektiği ve miting 
sırasında hem güvenlik güçlerinin amirlerinin ve hem de miting düzenleme kurulu üyelerinin bir 
kısmının bu hususu dikkate alarak davrandıklarının anlaşıldığı, Tertip Komitesinin 2911 sayılı Ka
nuna muhalefet olarak değerlendirilebilecek davranışları ile ilgili olarak Kadıköy Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunulduğunun belirlendiği, 

1 Mayıs 1996 günü Kadıköy mitingi ile ilgili olarak görevlendirilen Emniyet güçlerinin önce
den miting alanında herhangi bir takbikat yapmamış olmalarının ve dolayısıyla miting alanını ye
terli bir şekilde tanımamalarının yürütülen hizmetleri olumsuz etkilemiş olabileceğinin değerlendi
rildiği, 

Sonuç'olarak emniyet güçlerinin 1 Mayıs ile ilgili aldıkları tertip ve tedbirlerin imkân ve ka
biliyetleri oranında olduğu, toplumsal olayları önleyecek ve gerektiğinde müdahale edecek polis 
gücünün sayı, eğitim, teçhizat ve araç-gereç yönlerinden önemli noksanlıkların olduğu kanaat ve 
sonucuna varıldığı, 
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Bir kısım işçi sendikaları tarafından 1 Mayıs 1996 günü İstanbul İli Kadıköy İlçesinde yapılan 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak, miting öncesinde, ic
rası sırasında ve sonrasında gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasında, mal ve can güvenliğinin ko
runmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine izafe edilebilecek bir ihmal ve kusurun bu
lunmadığı, 

1 Mayıs 1996 güriü İstanbul İli Kadıköy İlçesinde düzenlenen toplantıda meydana gelen olay
larda gerek Valiliğin gerekli koordineyi yapamaması ve gerekseli İdaresi Kanunundan kaynakla
nan bazı problemler sebebiyle askeri güçlerden hiç faydalanılmadığı dikkate alınarak İl İdaresi Ka
nununun İl/D ve 37/E maddelerinin yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğu, 

Askerî birliklerden daha güçlü bir desteğin sağlanması bakımından Silahlı Kuvvetlerin asayi
şin temini bakımından nasıl kullanılacağını düzenleyen 21.1 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 86. maddesinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun İl/D maddesi doğrultusunda 

•açık bir hükümle değiştirilmesinin uygun olacağı, 

Toplumsal olaylara müdahalede, göz yaşartıcı ve öksürtücü kimyasal gaz, boyalı ve boyasız 
basınçlı su sıkabilen araçların, eğitilmiş köpeklerin kullanılmasında problemler olduğu, bu prob
lemlerin bazen sözkonusu araç-gereç ve hayvanların yeterli sayı ve nitelikte olmayışından, bazen 
de yetkililerin takdir hatasından kaynaklandığı, 

Toplumsal olaylara müdahalede -genellikle- sırasıyla beden gücü, cop ve silah kullanılmakta 
olduğu, halbuki coptan sonra silahtan önce kullanılabilecek olan ve bir önceki maddede sayılan 
araçların kullanılması ile hem kanun hakimiyetinin sağlanması ve hem de kişilere en az zararın ve
rilmesi dengesinin daha kolay kurulabileceği, 

Polisin göz yaşartıcı ve öksürtücü kimyasal gaz, boyalı ve boyasız basınçlı su sıkabilen araç 
ve kalkan gibi teçhizata ilişkin noksanlıklarının öncelikle giderilmesi gerektiği ve bu araçları ge
rektiğinde kullanacak personelin eğitimlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu, 

İstanbul İlinde polis sayısının genel olarak yetersiz olduğu, ancak; Çevik Kuvvet Şubesinde
ki personel yetersizliğinin daha belirgin olması sebebiyle öncelikle Çevik Kuvvet personeli sayısı
nın (6000) kişilik kadro rakamına çıkarılması gerektiği, •-. • / 

Kadıköy İlçesinde miting alanının etkili güvenlik tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek fiziki ya
pıda olması sebebiyle, İstanbul İlinde toplantı ve gösteri yürüyüşü için daha uygun yerlerin araştırıla
rak Kadıköy İlçesindeki İskele Meydanının miting alanı olmaktan çıkarılmasının uygun olacağı, 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak planlara bağlı olarak, 
muhtemel toplumsal hadiselerin senaryolarının yapılarak, mümkün olan yerlerde tatbikatının yapıl
masının faydalı olacağı, 

Tespit ve görüşlerine yer verildiği, (Ek: 81-81/415) 
48. İçişleri Bakanlığınca, Komisyonumuzun 09.10.1996 gün ve 27 sayılı yazısına cevaben 

gönderilen 18.10.1996 gün ve 16760 sayılı yazıda; İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'in 27-30 Ni
san 1996 tarihlerinde izinli olduğunun, Vali Yardımcısı Nihat Kemal EREN'in 1 Mayıs 1996 tari
hinde izinli olmadığının belirtildiği, 

Yazı ekindeki belgelerde, İçişleri Bakanlığınca, 27 Nisan-30 Nisan 1996 tarihleri arasında, 4 
gün süre ile İstanbul Valisi Rıdvan YENİŞEN'e il dışına çıkma izni verildiği; Valiliğin 07.05.1996 
gün ve Özl.Kim. 14/76 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığına, Valinin Marmaris'ten 30 Nisan 1996 
akşamı döndüğünün zuhulen bildirildiği, uçakta meydana gelen teknik nedenlerle 01 Mayıs 1996 
tarihinde döndüğünün Vali Rıdvan YENİŞEN tarafından bildirildiği, (Ek: 82-82/2) 
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. 49. İçişleri Bakanlığınca, Komisyonumuzun 09.10,1996 gün ve 28 sayılı yazısına cevaben 
gönderilen 21.10.1996 gün ve 16740 sayılı yazıda; 

1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak İstanbul Va
lisi Rıdvan YENİŞEN hakkında düzenlenen disiplin raporu ile dosyanın incelenmesi neticesinde, 
Bakanlık Makamının 28.08.1996 gün ve 9532 sayılı onayı ile adı geçen hakkında ceza tayinine ma
hal görülmediğinin bildirildiği, (Ek: 83) 

50. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komisyonumuzun 09.10.1996 gün ve 29 sayılı ya
zısına cevaben gönderilen 18.10.1996 gün ve 1996/92 c.iş. sayılı yazıda; 

1 Mayıs 1996 tarihinde Kadıköy Meydanında meydana gelen hadisenin tahkikatının İstanbul 
Devlet Güvenlik Mahkemesince sürdürüldüğü, anılan savcılığın kendi görevleri ile ilgili fiilin ev
rakının tefrikinden sonra diğer fiillere ait evrakın kendilerine gönderileceği; 

Ayrıca kendileri tarafından; 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 7 sanık hakkında takip
sizlik kararı verildiği, olaylar sırasında ölen Dursun ODABAŞ ve Levent YALÇIN için tahkikatın 
devam etmekte olduğu ve faillerin tesbitine çalışıldığı, bir sanık için olaylar sırasında tahrip olan 
işyerinden hırsızlık nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldığı, davanın devam ettiği, 

Hususlarının bildirildiği, (Ek: 84) 
51. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komisyonumu

za cevaben yazılan 04.11.1996 tarih ve 1996/899 hazırlık nolu yazı ile; 
1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak bir sanık 

hakkında TCK.nun 146/1. maddesi, 49 sanık hakkında TCK.nun 168/2., 3713 sayılı Kanunun 5. 
maddesi, 45 kişi hakkında TCK.nun 169. maddesi, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince, top
lam 95 sanık hakkında kamu davası açıldığının; haklarında TCK.nun 168/2. (yasadışı örgüt üyesi 
olmak) suçundan dolayı kamu davası açılan 4 kişi hakkında ayrıca TCK.nun 364/6. maddesi gere
ğince kamu davası açıldığının; 

93 sanık hakkında ise eylemlerinin 2911 sayılı Kanuna muhalefet, özel ve resmi binaları tah
rip ve izrar suçlarından dolayı ek görevsizlik kararı verildiğinin; 

233 kişi hakkında da takipsizlik karan verildiğinin, 

Bildirildiği ve ilgili dosyanın komisyonumuza gönderildiği, (Ek: 85-85/157) 

Anlaşılmıştın , ' . • • - ' " 

VI. KOMİSYON TARAFINDAN GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN VERDİĞİ 
BİLGİLER: 

1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de düzenlenen mitingle ilgili olarak, komisyonu
muzca davet edilen ve komisyon başkanı ile üyeleri tarafından sorulan sorulara cevap veren; 

1. 04.07.1996 tarihinde yapılan komisyon toplantısında Emniyet Genel Müdürü Alaattin 
YÜKSEL, özet olarak; 

1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olayları, 12 Mart 1995 tarihin
de. İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayların devamı niteliğinde olduğunu 
düşündüklerini, . -

1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla, 1 Mayısta yapılacak olan işçi eylemlerinin provake edileceği
ni değerlendirdiklerini, 
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İstihbafi çalışmalara ağırlık verilmesi ve elde edilecek bilgilerle birlikte, işçi ve öğrenci kesi
minin yoğun olduğu illerde muhtemel toplantı merkezlerine olabilecek seyahat akımlarının takip 
edilerek, ilgili birimlerin uyarılması hususunda tüm valiliklere birer yazı yazıldığını, 

istanbul Valiliğinin, Bakanlığa hitaben yazdığı 25 Nisan 1996 tarihli yazısında, açık hava top
lantısının Kadıköy Meydanında yapılacağını, ancak, yürüyüşe izin verilmeyeceğini, İstanbul Vali
liğinin hazırlamış olduğu harekat planında, 12 hakim nokta ve 45 arama noktasının tespit edilerek, 
tüm tedbirlerin planlandığının İçişleri Bakanlığına bildirildiğini, 

İstanbul ilinde 18 meydanda yasadışı gösterilerin yapılabileceğini İstanbul Valiliğinin değer
lendirildiğini ve bunlarla da ilgili etkin güvenlik tedbirlerinin alındığını da, yazılarında ifade ettik
lerini, ' •* 

1 Mayıs öncesi tedbir safhasında, mevcut polis kuvvetlerine takviye olarak askeri birliklerden 
,de yardım istendiğinin ve muhtelif hassas noktalarda görevlendirilmek üzere askeri birliklerde de 
konuşlandırma yapıldığının, jandarmadan da yardım talep edildiğinin ve 150 kişilik bir kuvvetin de 
Fenerbahçe Stadında hazır bekletileceğinin yine bu yazıda ifade edildiğini, 

Öte yandan, alan içinde resmi görevli bulundurulmamasına da bilhassa dikkat edildiğinin an
laşıldığını, ancak, bütün alınan bu tedbirlere rağmen, maalesef bilinen üzücü olayların meydana 
geldiğini ve bu olaylarda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 58'i polis olmak üzere 76 kişi
nin yaralandığını, ayrıca 114 işyerinin tahrip edildiğini ve yağmalandığını, 2 otomobilin yakıldığı
nı ve 10 otomobilin de maddi hasara uğratıldığını, 

Meydana gelen olaylarda, 25 PKK mensubu, 17 TİP mensubu, 3 Emek Partisi mensubu, 9 
MLKP mensubu, 2 TKBL mensubu ve 10 TKPML mensubu, 56 DHKPC mensubunun gözlem al
tına alındığını ve bu toplantıda hükümet komiseri olarak görevlendirilen Osman YILMAZ'ın 
01.05.1996 tarihli raporunda, mitinge katılanların Kadıköy Meydanında toplanmaları gerekirken, 
sendikaların, dernek ve grupların Kadıköy Belediye binası yanında bulunan otopark alanında top
landıklarının ve üst aramaları da yapılmak suretiyle yasal alana alındıklarının, ancak daha sonra 
toplantının yasal olmaktan çıktığının ve olay sonrası da, yine İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 
müfettiş raporlarında da, güvenlik kuvvetlerinin alanda genel olarak aldığı tertip ve tedbirlerin son 
derece yerinde olduğunun, tüm araç ve.gereçlerin usulüne uygun kullanıldığının ve bu konuda gü
venlik güçlerinin hiçbir tedbir eksikliğinin ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiğini, ' 

Olay günü, kendisi, genel müdür yardımcıları ve diğer arkadaşlarının, çok erken saatlerden iti
baren, tüm Türkiye'de yapılması muhtemel 1 Mayıs etkinliklerini takip altına aldıklarını, 

İstanbul 'da sorumlu vali yardımcısı başkanlığında kriz merkezinin kurulduğunu, bunun yanın
da 6 emniyet müdür yardımcısı, Çevik Kuvvetten 1383 amir ve memur, toplam 2360 kişinin ve ay
rıca, çeşitli birimlere ait 41 ekibin görev aldığını, bunun sayı itibariyle oldukça güçlü bir rakam ol
duğunu, ordu komutanlığından ve jandarmadan alınan ve hazır bekletilen kuvvetlerin bunun içeri
sine dahil olmadığını, ayrıca yine olaylarda, 2 adet su panzeri, 2 adet panzer, 3 su püskürtücü pan
zer ve 3 adet de akrebin meydanda, çevre güvenliği için görevlendirildiğini, 

. Bu tür toplantılarda, toplantının çekirdeğinde hiçbir zaman tedbir almadıklarını, genel itibariy
le çevre güvenliği aldıklarını ve bu güvenlik tedbirleri içerisinde de, dahilde alınması gereken ted
birlerden esas sorumlu olanın düzenleme komitesi olduğunu, illegal örgütlerin, alanda önceden 
sakladığı pankartlar ve çivili sopaları bir anda ortaya çıkardıklarını, (Ek: 86-86/6) 

2. 04.07.1996 tarihinde yapılan komisyon toplantısında Hak-İş Konfederasyonu Genel Baş
kanı Salim USLU özet olarak; 
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1 Mayıstan yaklaşık olarak 28 gün önceden gazetelerde yayınlanan ilanlara bakıldığında olay
ların adeta geliyorum dediğini, 

Yayımlanan gazetelerde, Kağıthane, Bahçelievler, Avcılar, Güngören,, Ümraniye, Maltepe, 
Kartal, Kadıköy'e en uzak yerlerde Küçükçekmece'de toplanma yerlerinin belirlenmiş olduğunu, 
bunların, Emniyet tarafından bilinmemesinin, görülmemesinin mümkün olmadığını, toplanma yer
lerinde insanların toplandıklanm ve bunların gazete çağrılarıyla alanlara taşındıklarını, alanlara çok 
rahatlıkla, kontrollerle birlikte girildiğini ve sonra kesici aletlerden pankartlara kadar, patlayıcı 
maddelere kadar ve silaha kadar her. şeyin alana sokulduğunu, 

Karabük'teki toplantıya katıldıktan sonra, saat 13.00 sularında İstanbul 'a intikal ettiğini, İstan
bul Kadıköy Meydanına girdiğinde, olayların başlamış olduğunu ve olayların başlamasıyla birlik
te, özellikle sendikacıların, kürsünün işgal edildiğini kendisine telefonla bildirdiklerini ve arkadaş
larına alanı terk etmelerini söylediğini, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TANRIVERDİ beyin, 
bizzat alana katılarak kürsüde konuşma yaptığını, ancak, konuşmasının daha sonra çeşitli slogan
lar ve fiili saldırılarla engellendiğini, Genel Başkan Yardımcısının konuşmasını yarıda keserek in
mek zorunda kaldığını, 

Olaylardan sonra, İstanbul Emniyet Müdürünün "kamuoyu bunları görsün istedik" beyanları
nın da, gazete ilanlarıyla beraber yan yana getirildiğinde, sanki Türkiye'de 1 Mayıs provoke edil
mek suretiyle, gerginliklerin özellikle bilerek ve istenerek tırmandırıldığı kaygısının maalesef doğ
rulandığını, 

Kendi kortejlerinin güvenliğini sağlayacak, onların güvenlikli bir biçimde alana girmesini sağ
layacak tedbirleri aldıklarını, ama bir büyük alanın ve onbinlerce kişinin katıldığı bir mitingin gü
venliğini bütünüyle sendikaların sağlamasının mümkün olmadığını, 

Anayasal miting hakkının kullanımının emniyet tarafından sağlanmasının gerektiğini, saat 
13.00'de kürsünün işgal edilmiş olduğunu, orada emniyetin olmadığını, sadece, kürsüde bulunan 
kendi güvenlik görevlilerinin kürsüyü korumaya çalıştıklarını, ancak arkadaşlarının itilip kakılmak 
suretiyle kürsüden uzaklaştırıldıklarını, 

Emniyet veya hükümet komiserinin doğrudan toplantıyı dağıtmak da dahil bazı yetkilerinin 
bulunduğunun ancak böyle bir şeyin olmadığını, kendilerini uyarmadıklarını, 

Kadıköy Meydanının onlarca büyük cadde, yüzlerce sokaktan oluştuğunu, dolayısıyla, alana 
tek kapıdan girişi sağlamanın sendikaların tek başlarına başarabileceği bir olay olmadığını, kaldı 
ki, Türkiye'de ne siyasi parti mitinglerinde ne sendika, dernek mitinglerinde, hiçbir şekilde, alan
ların bir gün öncesinden ilgililere, düzenleme kurullarına teslim edilerek, güvenliğin onlara terk 
edilmeyeceğini, emniyetin görevinin de alanların teslim edilmesiyle bitmediği kanaatini taşıdığını, 
çünkü, olayın hangi saatte, ne şekilde cereyan edeceğini, sendikaların özel güvenlik birimleri, özel 
istihbarat birimleri olmadığı için tespit etmelerinin mümkün olmadığını, umuma açık bir alanın bir-
gün önce teslim edilmiş olsa bile kağıt üzerinde, bunun hiçbir anlamının olmadığını, insanların ge
leceğini, dükkanlarını açacağını, satış yapacağını, arabaların geçeceğini, orayı sendikaların kontrol 
etme imkânının olmadığını, -

Kaldı ki, burada üniformalı insanların alan dışından yürüyerek alana intikal ettiklerini, özel 
giysilerin günlerce öncesinden dikilmiş olduğunu, özel pankartların flamaların bayraklarıyla birlik
te alana bir askeri düzen yürüyüşüyle intikal ettiklerini, bunların üniformalarının nerelerde dikildi
ğinin, ne zaman, ne şekilde hazırlık yapıldığının takibinin herhalde, sendikalara, sendikacılara düş
meyeceğini, orada güvenlik sağlanması işinin doğrudan emniyete ait bir sorumluluk olduğunu, 
günler öncesinden hazırlıklar yapılmış, birçok gazete ve dergide ilanlar verilmiş olduğunu, (Ek: 
86/6-86/13) 
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3.. 04.07.1996 tarihinde yapılan komisyon toplantısında Hak-İş Konfederasyonu Genel Baş
kan Yardımcısı Hüseyin TANRIVERDİ, özet olarak; 

Diğer sendika temsilcileri ile birlikte olay günü sabahı miting alanına gitmek üzere hareket et
tiklerini, Kadıköy Belediyesinin taraçasından aşağıyı seyrettiklerini, aşağıda çok renkli bezler, bay
raklar, flamalar, giysilerle işçiyi yansıtmayan işçi olmayan birçok grup gördüklerini, parti olarak 
HADEP'in bulunduğunu, arkadaşlarına işçi yoğun bir toplantı olmaması nedeniyle mitingin iptal 
edilmesinin ilanını önerdiğini, ancak arkadaşlarının bu aşamada uygun olmayacağı gerekçesiyle, 
biran önce korteji yürütelim dediklerini, kortejin yürümeye başladığını, arkadan yasadışı örgütlerin 
geldiğini, 

Kadıköy Meydanına geldiklerinde kürsüye çıkarak gelen kortejleri ve grupları selamladıkları
nı, öncelikle işçi grupları, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK'in geldiğini, belli bir müddet sonra 
alanın dolduğunu, bu sırada yasa dışı örgütlerin alan dişi sayılabilecek bir yerde kaldıklarını, ama 
konuşmalara geçerken alandaki işçi kortejini yara yara kürsü önüne kadar geldiklerini, DHKP ve 
DHKP-C grubunun büyük pankartlarla ve özel giysilerle 700-800 kişilik bir sayı ile içeri doğru gir
diğini, konuşmalara geçildiğini, Şemsi Bey konuşmaya başlayınca kürsüye pet şişeler.'bozuk para
lar, sopa parçaları gibi şeyler atılmaya başlandığını, grupların kürsü etrafını iyice sardığını, bu sı
rada kendisinin adının anons edildiğini, ellerinde çivili sopa bulunan kişiler arasında ve kargaşa 
içinde kürsüye çıktığını, selamlayıp indiğini, 

Tüm bu olayların olacağı önceden belli olduğuriu, dergilerle ilan edildiğini, ancak buna karşı 
tedbir alınmadığını, stadda bulunan askerin caydırıcı etki yapmadığını, sokak köşelerindeki iki-üç 
polisin alana sel gibi akan insanları kontrol altına almaya yetmediğini, kendilerinin işçilerin daha 
dikkatli ve tedbirli olmalarını sağladıklarını, oluşturdukları barikatla, işçi ile illegal örgütlerin kar
şı karşıya gelmesini engellediklerini, 

İkibin civarında güvenlik görevlisi tesbit ederek kürsü güvenliğini sağlama ve provakasyonu 
önlemeye çalıştıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını, (Ek: 86/13 - 86/29) 

4. 18.07.1996 tarihinde yapılan komisyon toplantısında, TÜRK-İŞ temsilcisi Şemsi DENİ-
ZER, özet olarak; 

Belirli örgütlerin 1 Mayıs'ı provake etmek için hazırlıklı olduklarını, ancak buna karşı tödbir 
alınmadığını, 15 Ekim 1995 tarihinde yasal bir miting için Ankara'ya gelen işçilerin yollarının ke
sildiğini ancak bu mitingde belirli güçlerin alana gelmesinin engellenmediğini, 1 Mayıs'ın kitlele
re kötü gösterilmesine yönelik provokasyonlar yapıldığını, meydanın İstanbul'da tahsis edilebile
cek en uygun yer olduğunu, meydana 1 km. uzakta kortejler halinde toplanıp alana güvenli bir şe
kilde yerleşmeyi amaçladıklarını, kendilerinin gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını, polisin ye
terli tedbir almamış olduğunu, hadiselerip illegal gruplarla polis arasında meydana geldiğini, mi
ting alanında ve işçilerle ilgili bölümde olay çıkmadığını, kürsünün maskeli, uyuşturucu kullanmış 
gençlerce işgal edildiğini, bunları kavgasız oradan indirdiklerini, mitingi erken bitirerek olayın bü
yümesini önlediklerini, , ,. 

Toplanma yerine saat 10.15 sıralarında geldiklerini, belediye binası önünde kortej oluşturduk
larını, silahlı, taşlı sopalı grubun en arkada bulunduğunu, onun arkasında da polislerin bulunduğu
nu, taşlı sopalı grubun polislere saldırdığını, polislerin de kendilerini korumaya çalıştıklarını, daha 
sonra Belediye binasına çıktıklarını, bu sırada silah sesleri duyulduğunu, ancak silahın nereden atıl
dığını ve kimin kime attığını görmediklerini, 

Miting alanının da kalabalık olmadığını, çünkü, bir kilometre mesafede toplanarak 11.00 gibi 
veyahut 11.30 gibi saatlerde hareket edip, alana saat 13.00'te inmeyi amaçladıklarını bir saatte gi-
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deceklerini düşündüklerini, yavaş yavaş, sloganlarla gitmeyi düşündüklerini, TÜRK-İŞ, DİSK, 
HAK-İŞ ve diğer kitle örgütleri gibi katılımların düzenli yerleşmesi için alanın boş olduğunu, alan
da tedbir alınıp alınmadığını göremediklerini, en önde yürüdükleri için alanda herhangi bir kalaba
lık olmadığını, sadece başlangıçtaki illegal, maskeli,,üniformalı, sopalı, tüfeğini asmış grupların 
bulunduğunu, bunların asker talimi yapmış kişiler olabileceğini, bu kişilerin işçiler alanı doldur
duktan sonra dışarıdan geldiklerini, bu grupların alanda olmamaları gerektiğini ve Kadıköy Bele
diyesinin önünde dizilen kortejlerde de kendilerinin arasında olmadıklarını, en arkada olduklarını, 
onları kendi aralarına almadıklarını, ancak, kendi gruplarını alana aldıklarında onların da alana dü
zenli yürüyüşlerle geldiklerini ve seyredildiğini, aralardan sızarak kürsüye kadar gelme fırsatı bul
duklarım, 

Daha önceki mitinglerde güvenlik güçlerine gerek kalmadan, güvenliklerini aldıklarını, ancak, 
1 Mayıs'ın Kurban Bayramına tesadüf etmesi ve katılan işçi sayısının azlığı nedeniyle güvenliği te
min etmekte biraz zorluk çektiklerini, miting alanının 72 saat önce kendilerine tahsis edildiğini, ha
reket sahasının İstanbul Emniyetince tesbit edildiğini, toplanacakları yerin, yürüyecekleri güzerga
hın, krokiyle belirlenerek kendilerine bildirildiğini, alan teslim edildikten sonra da devletin güven
lik güçlerinin asli görevleri olan koruma zorunluluğunun devam ettiğini, 

İşçiler alana gelirken didik didik arandığı halde, alana en son gelen illegal grupların ceplerin-
. deki taşların ve ellerindeki sivri sopaların alınmadığım, kendilerinin legal kitle örgütlerine, katılım 
için çağrıda bulunduklarını, 

İllegal grupların ihtilal provası yapmaları yanında, onlara zemin hazırlayanların da "bir göre
lim bakalım ne oluyor" gibi bir düşünce içerisinde olabileceği sorusunun kafalarında olduğunu, mi
tingin 13.30'da bittiğini, (Ek: 86/30 - 86/45) 

5. 05.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında İstanbul Valisi Rıdvan 
YENİŞEN, özet olarak; 

19 Nisan 1996 tarihinde sendikacılardan oluşan bir grubun 1 Mayıs kutlamaları için müraca
atlarını yaptıklarını, kendilerine toplantıya hakim olup olamayacaklarını, sızmaları önleyip önleye
meyeceklerini sorduğunu ve olumlu cevap aldığını, zaten izin vermeme gibi bir yetkilerinin olma
dığını, sadece şartlar varsa erteleme imkânının bulunduğunu, toplantının yapıldığı yerin toplantı 
yapılması bakımından mahsurlu bir yer olmadığını, tedbir alınabilecek bir yer olduğunu, toplanma 
alanında toplanmanın değil mitingin mümkün olabileceğinin tertip komitesine bildirildiğini, 

İstihbarat birimlerince, Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde toplanıp Kadıköy İskele Meyda
nına kadar yürüyüş yapılacağının öğrenildiğini, bunun üzerine 45'ten fazla yerde arama noktalan 
tesis edildiğini, çok detaylı tedbirler alındığını, miting için onay verildiğini, 

Kendisinin üç gün için izne gittiğini, 30 Nisan akşamı İstanbul'a dönmeyi planladığını, ancak 
ulaşımdaki bir problem sebebiyle birkaç saat geç ulaşabildiğini, bu gecikme sırasında, uçaktan te
lefonla sürekli olarak İstanbul'la irtibat kurduğunu, saat 09.30'da ilgili generallerle görüşerek Jan
darma Komando birliklerinin stada gelmesi konusunda mutabakat sağlandığını, 1. Ordu Komutanı 
ve daha alt kademelerden kendilerinin daima desteklendiğini, 

Kadıköy Belediyesi önündeki toplanma alanında, toplanılması uygun görmedikleri halde, on
lara şiddetle muamele etmediklerini ve müsamaha ettiklerini, orada 20-30 bin kişinin toplanmış ol
duğunu ve dağıtma müdahalesinin iyi sonuç vermeyeceğini, 

Toplanma yerinde ve miting alanında meydana gelen olaylardan sonra düzenleme kurulundan 
kendilerine, bu gruplardan rahatsız olunduğu ve tedbir alınması gerektiği yönünde bir talep gelme
diğini, .-.»•• • , 
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Toplantının dağılma anında Emniyet Müdürünün tavsiyesi ile alan etrafındaki Çevik Kuvvet 
çemberinin Haydarpaşa yönünde açıldığını, bu sırada Fenerbahçe Stadında komando taburunun, 
GATA'da askeri birliklerin bulunduğunu, polisin aciz düştüğü, kuvvetlerin yetmediği durumla kar
şılaşmadıklarını, birkaç münferit polis dövülme olayı olduğunu, yasa dışı kuruluşların kendi pan
kartlarını taşıdıklarını, kendi sloganlarını haykırdıklarınıfve mitinge hakim olduklarını, 

Taksim'de görev alanlar haricinde bütün Çevik Kuvvetin Kadıköy mitinginde görevli olduğu
nu, alanda 500 polis bulunduğu iddiasının yanlış olduğunu, askerden yardım isteme ihtiyacının bi
le duyulmadığını, 

Olay öncesi yeterli istihbaratın alındığını ve bunların hemen hemen tamamının doğru çıktığını, 
Polisin bazan geri çekilmesinin güç yetersizliğinden kaynaklanmadığını, alanın etrafının Çe

vik Kuvvet görevlilerince çevrilmiş olduğunu, ancak daha sert davranılması durumunda 50-100 ölü 
olabileceğini tahmin ettiğini, 

Düzenleme kurulunun, mitinge katılmak üzere gelen kişilerin kendilerinden olup olmadığını, 
toplantıya alınıp alınmaması gerektiğini tesbit edecek ve kendilerine bildirecek bir çalışması olma
dığını, (Ek: 86/46 - 86/61) 

6. 05.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, İstanbul Emniyet Müdü
rü Kemal YAZICIOĞLU, özet olarak; 

İstanbul'da 20 Nisan 1996 tarihinde yani 1 Mayıs'tan 10 gün önce göreve başladığını, 

1 Mayıs günü saat 08.00'den itibaren Kadıköy ve Taksim Meydanları başta olmak üzere şeh
rin tüm kritik bölgelerinde tedbir aldıklarını, 21 bin civarında emniyet personeli bulunduğunu ve 
bunların 12 saat çalışma, 24 saat dinlenme esasına göre çalıştığını, buna göre 12 saat boyunca 7 bin 
personelin görevde bulunduğunu, 1 Mayıs öncesi 12 saat çalışma, 12 saat dinlenme sistemi uygu
layarak görevde olan personel sayısını 10-11 bin civarına yükselttiklerini, bunun 7-8 binini 1 Ma-
yıs'la ilgili tedbirler için görevlendirdiklerini, bunun 4 bine yakınının Kadıköy bölgesinde, 2500-
3000'inin Taksim bölgesinde kalanlarının da diğer hassas bölgelerde görev aldıklarını, 

Sabahın erken saatlerinde yerlerini alan görevlilerin ilk hadiseyle 09.00-09.30 civarında, art-
niyetli bir topluluğun polise sataşması şeklinde karşılaştıklarını, 

Kadıköy Belediyesi önünde bazı grupların toplanmaya başladığını, esasen burada yasal bir 
. toplanma bölgesi olmadığından bu grupları kanalize edip her zaman kullanılan Altıyol üzerinden 
miting alanına intikal ettirmeye çaba gösterdiklerini, ancak yukarıdan gelen bir grubun kendisini 
aramak isteyen polisle karşı karşıya geldiğini, arama yaptırmadığını ve taşlı sopalı bir şekilde po
lise saldırmaya başladığını, polisin önce cop kullandığını, ancak kalabalığı dağıtamadığını, karşı ta
raftan silah kullanıldığını sandığını, polisin de silah kullandığını, orada 3 ölümlü vaka meydana 
geldiğini, 

Muhasebe sisteminin çok kötü olduğunu, olaylardan sonra tesbit ettikleri ihtiyaçların 7,5 tril
yon tuttuğunu, bunun 4 trilyon lirasını muhabere sisteminin oluşturduğunu, 
\ Emniyet Müdür Yardımcısı Ali YÖN'ün yaralanması üzerine Yaşar KESİN'i onun yerine g ö 
revlendirdiğini,-alınan tedbirlere rağmen Altıyol güzergahında saldırılarda bulunduklarını, miting 
alanında kürsüyü işgal ettiklerini, 

Tertip komitesinin toplantıyı bitirme ilanından sonra topluluklara dağılma ihtarı yapıldığını, 
ancak etrafta tahribata başladıklarını, çevresi sarılı olan kalabalığın dağıtılabilmesi için Haydarpa
şa istikametini açtıklarını, bu sırada kanunsuz eyleme katılanların toplanması talimatını verdiğini, 
üçyüz civarında sanık yakalandığını, 
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Polisin sayısının yeterli olduğunu, güçlüğün, mitinge katılan insanlara zarar vermeden sonuç 
almak, topluluğu dağıtmak noktasında olduğunu, . 

Tertip heyetinin üç-beş bin civarında görevli koymayı vadettikleri halde birkaç yüz kişilik bir 
grup oluşturduklarını ve topluluğa hakimiyetlerini kaybettiklerini, 

Üniforma şeklindeki kıyafetlerin ve maskelerin alana bir sendikanın aracı ile getirildiğinin, is
tihbarat çalışmaları ve ifadelerden anlaşıldığını, sendikanın ismini hatırlamadığını, 

Tahribatların önlenmesi için, o noktada kuvvet bulunduğu takdirde, o gruba karşı tam güçle 
karşılık verilmesinin gerektiğini, ancak bû arada ölüm olayının duyulduğunu, karşıdaki gücün ise 
silahlı, molotoflu olduğunu, bir müdahale halinde karşılıklı silah kullanmanın kaçınılmaz olduğu
nu, çok sayıda ölü olabileceğini, ancak polisin itidalli davrandığını, tahrip hadisesi olan yere hemen 
yetişip oradaki grubu dağıttıklarını, 

Hürriyet Gazetesinden Ertuğrul ÖZKÖK ile telefon görüşmesi yaparken, "istemediğimiz,bir 
olay, ama şükürler olsun fazla can kaybı olmadı" "vatandaşlarımız da en azından, bu insanları, ma
sum gençlik hareketleri olmadığı, belirli örgütlerin, yıkıcı, bölücü; her neyse o örgütlerin olduğu
nu görmüş oldu" şeklindeki sözlerinin ertesi gün, "Emniyet Müdürü diyor ki, "vatandaş-görsün di
ye biz müdahale etmedik" şeklinde gazetede yeraldığını, 

Saat 08.00'de askeri birliklerin belirlenen yerlerde olmadığının bildirildiğini, Sayın Valiye bu 
konuyu telefonla ilettiğini, kolordu komutanının izinli olması nedeniyle yardımcısı ile görüştükle
rini, birliklerin belirlenen yerlere geldiğini, ama bu sırada bütün olayların bitmiş olduğunu, 

Ankara'dan Bakan veya Başbakan tarafından polisin yetkilerini kısıtlayıcı bir müdahalenin ke
sinlikle olmadığını, 

Mitinge katılacakların nerelerde toplanacakları, hangi kanallardan gelebilecekleri ihtimalleri
ne göre arama noktalan bulunduğunu, ama sadece gruplar halinde değil münferit gelişler de oldu
ğunu, örgütlerin militanlarına münferit gelmelerini daha önceden bildirdiğini, bu insanların orada 
münferit olarak toplandığını sandığını, 

Üç kişinin ölmesiyle ilgili, müdahale eden polislerin belli olmadığını, ancak orada görevli 
grupta kimlerin bulunduğunun bilindiğini, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığınca bu olayla ilgili araş
tırmanın sürdürüldüğünü, olay yerinde bulunan ve ölen insanlardan çıkan mermi çekirdekleri ile 
polis silahlarının mukayesesinin yapılacağını, (Ek: 86/62-86/72) 

7. 05.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, İstanbul Vali Yardımcı
sı Nihat Kemal EREN, özet olarak; 

Halen emekli olduğunu, 28 Nisan-2 Mayıs 1996 tarihleri arasında oğlunun nişanı için izinli ol
duğunu, emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı olduğunu, mitingin hazırlık çalışmaları hakkında bil
gisi olduğunu, tertip heyetinin kendisine müracaat ederek Kadıköy Meydanı için miting izni iste
diklerini, önceden yasal olarak tespit edilen alanlardan olduğu için Valilikçe miting yapılmasına 
izin verildiğini, polisin tedbir alacağını, ancak tertip komitesinin de, illegal grupların sızmalarına 
karşı tedbir alması gerektiğinin müracaatçılara belirtildiğini, onların da bunu kabul ettiklerini, bu 
yolda çaba da gösterdiklerini, polis araması sırasında olay.çıktığını sonradan öğrendiğini, 

Vali Beyin emniyet ve jandarma ile toplantı yaptığını, tedbirler için plan yapıldığını, askeri 
birliklere yazı yazıldığını, Asayiş Harekât Merkezi oluşturularak burada Vali Yardımcısı Osman 
DEMİR'in başkanlık ettiğini, 1 Mayıs'ın 1992,1993,1994 ve 1995 yıllarında da bu meydanda kut
landığını ancak bir olay çıkmadığını, bir iki yerden kamera ile alanın izlendiğini, 
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1995'te de yürüyüşe izin verilmediği halde topluluğun Kadıköy Belediyesi önünden meydana 
kadar yürüdüklerini, kendilerinin de zabıt tutarak sonradan Adliyeye verdiklerini, (Ek: 86/72 -
86/78) 

8. 05.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan Komisyon toplantısında, İstanbul Vali Yardımcı
sı Osman DEMİR, özet olarak; 

Kendisinin emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı olmadığını, ancak ilgili Vali Yardımcısı Ni
hat Beyin izinli olması nedeniyle 1 Mayıs günü Asayiş Harekât Merkezinde görevlendirildiğini, 
Vali Vekilinin ise Erol YALÇIN olduğunu, 

Asayiş Harekât Merkezine sabah saat 08.00-08.15 civarında gittiklerini, İstanbul'a giren grup
ların görevli ekiplerce bildirilmekte olduğunu, 

09.45-09.50 civarında, Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde, arama yapan polislere, topluluğa 
katılmak isteyen bir grup tarafından taşlı sopalı saldırı başlatıldığının anons edildiğini,, beş dakika 
sonra da silah sesleri geldiğinin belirtildiğini, iki kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiğini, gös
teriye katılan gruplardan ateş geldiğinin belirtildiğini, bu arada Vali Beyle birkaç telefon görüşme
si yaptıklarını, seyyar Ve sabit kameralarla harekât merkezine canlı yayın yapılmakta olduğunu, an
cak bunun Kadıköy Meydanı için yapılabildiğini, yürüyüş yeri için yapılamadığını, 

Emniyet Müdürünün kısa aralıklarla İçişleri Bakanına ve Emniyet Genel Müdürüne bilgi sun
duğuna şahit olduğunu, ölüm hadisesinin televizyon kanallarından birinde spot olarak geçtikten 
sonra, daha önce belli yerlerde bulundurulması için yazı yazdıkları askeri kuvvetlerin belirtilen yer
lerde bulunmadıklarını gördüklerini, askeri yetkililerle yapılan telefon görüşmesinde, kuvvetlerin 
kıtalarında hazır, olarak bekletildiklerini, talep halinde çıkartılabileceğini, askerin topluluk arasına 
sokulmasının istenmediğini öğrendiklerini, geç saatlerde Fenerbahçe Stadında bir birlik olduğunun 
bildirildiğini, Vali beyin saat 13.00 sıralarında geldiğini, 

40 bin kişilik bir kalabalık tahmin ettiğini, Emniyet Müdürünün alanın tahliyesi için bir tarafı 
açık bırakma emri verdiğini, tahribat yapanların 1000-1500 kişi kadar olduğu izlenimini aldıklarını, 

Emniyetin teçhizat, donanım ve muhasebe sıkıntısının bulunduğunu öğrendiğini, polisin ola
bildiğince sabır gösterdiğini, yoksa yüzlerce kişinin Ölebileceği bir ortam oluşabileceğini, emniye
tin aldığı tedbirlerin yeterli olduğunu düşündüğünü, 

Olaylar sırasındaki davranışların, ancak olayın içindeki kişi tarafından değerlendirilebileceği
ni, şiddet kullanıldığı zaman da, kullanılmadığı zaman da polisin tenkit edildiğini, güvenlik kuv
vetlerinin, kendilerini basının baskısi altında hissettiklerini ve toplum gözünde kanunsuz bir görün
tü ve imaj oluşturmama gayretinde olduklarını, 

Daha önce yazılan yazıdan bahsedilerek, ilgili tuğgenerale, askeri birliklerin belirtilen yere 
gelmesini söylediğini, ancak ilgilinin birliklerin karargâhta olacağını, kuvvet talebi olursa birlikle
rin doğrudan sahaya gönderileceğini belirttiğini ve birliklerin gelişini temin edemediklerini, jandar
ma komando birliklerinin bile mülki taksimat dışında asker sayıldığını ve Fenerbahçe Stadına gön
derildiğini, (Ek: 86/78 - 86/90) 

9. 05.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, İl Jandarma Komutanı 
BakiONURLUBAŞ, özet olarak; 

İstanbul yüzölçümünün yüzde 70'inde jandarmanın görevli olduğunu, bunun dışında diğer ya
sal görevlerinin de bulunduğunu, 

İçgüvenlik birlikleri haricinde Halkalı'da konuşlandırılmış, üç bölüklü bir komando taburunun 
bulunduğunu, kritik yerler olan Esenyurt, Arnavutköy ve Sarıgazi'ye birer komando bölüğü yerleş-
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tirdiğini, daha sonra, Garnizon Komutanı vekilinin ısrarı üzerine Sarıgazi'deki komando bölüğünü 
Fenerbahçe Stadına saat 12.30'da ulaştırdığını, birlikleri akşamüstü çektiklerini, (Ek: 86/90 -86/93) 

10. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, İstanbul Emniyet Mü
dürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Adem DEMİR, özet olarak; 

11 Nisan itibariyle, Kadıköy Meydanında sendikalar tarafından, Taksim Meydanında Sosya
list İktidar Partisi tarafından 1 Mayıs'ın kutlanacağı bilgileri aldıklarını, 24 Nisan tarihli haber no
tu ile sendikaların, derneklerin, siyasi partilerin, öğrencilerin ve illegal örgütlerin hareket tarzları
nın ne olacağı, mitinge nerede ve nasıl katılacakları hususlarında aldıkları haberleri İl Valisi, İl Em
niyet Müdürü ve Müdür Yardimcılan ve ilgili Şube Müdürlerine ilettiklerini, 30 Nisan tarihinde ise 
MİT tarafından benzeri bir raporun hazırlandığını, 

Diğer illerden 4 bin civarında katılım olacağının kendilerine bildirildiğini, 

Kendisinin yaklaşık 9 saat civarında Emniyet Müdürlüğünde bulunduğunu ve 09.30-10.00 ara
sında Kadıköy Meydanına geçtiğini, oraya ulaştığında 2 kişinin ölmüş olduğunu, daha sonra Kadı
köy Belediyesi Evlendirme Dairesinin üzerinden, oradaki toplanmaları ve Kadıköy Meydanına gi
dişleri izlediğinii üçüncü kişinin nerede öldüğünü bilemediğini, olaylardan sonra resmi bir raporla
rının değil, notlarının bulunduğunu, video kameralarla tespitler yaptıklarını, 

Bir güzergâhtan beş altı otobüs geldiğini, bunların aynı anda aranması şansının olmadığını, 
mukavemet görüleceğini, toplantı alanına 40 civarında giriş olduğunu, 300-400 kişiden aşağı po
lisle tedbir alınamayacağını ve bunun İstanbul kadrosu kadar polis yaptığını, Taksim Alanında da 
endişeler olduğunu, ^ 

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, olay öncesinde üç veya dört toplantı yapıldığını, 1 Mayıs'la 
ilgili olarak [Vilayet bünyesinde toplandıklarını hatırlamadığını, 

Grupların ilk toplanma yerlerinde tedbir alınmasının düşünüldüğünü, ancak bunun için ciddi 
kuvvet kaldığını sanmadığını, çünkü toplanma yerlerinin çok fazla olduğunu, polisin kadro ve sa
yı olarak çok zayıf olduğunu, 

Bir gün önceden bütün malzemelerin meydanın uygun bir yerine getirileceği yönündeki MİT 
raporu doğrultusunda bir tespitleri olmadığını, ancak daha sonraki operasyonlarda sendikanın ses 
düzeninin bulunduğu araçla getirildiğini tespit ettiklerini, 

45 arama noktasının yerine daha az arama noktası olması durumunda, 30-35 bin kişiyi arayıp 
alana sokma şanslarının olmayacağını, örgüt mensuplarının arattırmama düşüncesinde olduğunu, 
toplanma alanında meydana gelen direniş ve arattırmama durumundan sonra aramaların belli ölçü
de kesildiğini, tali sokaklara fazla görevli konulamadiğı için grupların o boşluktan istifade ettikle
rini, 

Yürüyüş sırasında MHP ve polise saldırı olduğunu, 

Kıyafetin bir yelekten ibaret olduğunu ve cepte bile taşınabileceğini, üç kişi farklı birer men
dil taşıdığı zaman örgüt bayrağını alabileceğini, ' 

Malzemelerin Kadıköy Belediyesinden gelme ihtimalinin büyük olduğunu ancak 1 Mayıs ön
cesi Kadıköy Belediyesini aramanın büyük hadiseye sebebiyet vereceğini, . 

Ölen şahısları DHKPC ve TKPML örgütlerinin sahiplendiğini, ölüm olayındaki polisler belli 
olmamakla beraber o arama noktasındaki görevlilerin belli olduğunu ve konunun Savcılığa intikal 
ettiğini, 
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Malzemeleri getiren sendikanın DlSK olması gerektiğini, daha sonra yapılan operasyonlarda 
DİSK*e bağlı Basın-İş Sendikası olduğunun öğrenildiğini, ancak sendika içinde üç-beş kişilik un
surun yaptığı şeyin sendikaya maledildiğini ve yanlış anlaşılmalar olduğunu, 

Sendikaların, 5 bin kolluklu görevli vererek güvenliklerini sağlayacaklarını söyledikleri halde 
miting alanında konuşma yapamadıklarım, 

Bir yıl önceden beri örgütlerin sokağı kullandıklarını, Gazi Mahallesindeki olaylardan beri 
korsan gösterilerin arttığını, seçim döneminde seçim güvenliği çalışmalarının ön plana çıktığını, 
Ümraniye olayları, cezaevleri olayları, Metin GÖKTEPE olayı olduğunu ve 1 Mayıs'ta da kitlenin 
patladığını, 

Asıl sıkıntının legal dernekler ve dergiler olduğunu, illegal örgütlere yönelik yapılan operas
yonlarda bütün irtibatın çıktığını ancak yasal olarak hiçbir şeyin yapılamadığını, (Ek: 86/94 -
86/122) 

11. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, İstihbarat Şube Müdür 
Yardımcısı Halil ÇATIKKAŞ özet olarak; 

Miting günü Kadıköy'de görevli olduğunu, saat 09.30 sıralarında Altıypl'a geldiklerini, bu sı
rada Garanti Bankası civarındaki olayı duyarak oraya intikal ettiklerini, kalkanların hadiseler sıra
sında kırıldıklarını, ikiyüz kişilik DHKP ve MLKP grubunun üzerini aratmak istememesi ve daha 
önce çeşitli yollardan içeri girmiş olan TİKKO grubunun da içeriden saldırısı ile polisin iki grup 
arasında kaldığını, silahı olan bir bayanın alınmaya çalışıldığını, ancak alınamadığını, gruptan ateş 
açıldığını, orada ölüm olup olmadığını bilmediğini, bu sırada saat 09.45 olduğunu, sonra ayrıldık
larını, bir binanın üzerine çıktıklarını, grupların pozisyonlarını görmek istediklerini, diğer gruplar 
ve sendikaların Altıyol Caddesinden Kadıköy'e doğru yürüyüş halinde olduklarını, yasadışı grup
ların en arkaya alınmış olduğunu, alanda hemen hemen bütün grupların bulunduğunu, yüzlerinin 
bandajlı olduğunu, bilhassa MLKP grubunun, TKP grubunun, THKP grubunun yüzlerinin maske
li olduğunu, hemen istasyonun önünde 2500-3000 kişiden oluşan bir HADEP kitlesinin bulundu
ğunu, HADEP kitlesinin önünde de PKK grubunun olduğunu, onların da yüzlerinin poşulu olduğu
nu, yaklaşık 200-250 kişilik bir grup olduklarını, en son yürüyecek şekilde kaldıklarını, bu arada 
diğer grupların duvarlara yazılamalar yaptıklarını, o anda Altıyoltarafmda bir polisin dövüldüğü 
Emniyet Müdürünün dövüldüğü, silahının gasbedildiği, kimliğinin gasbedildiği anonsunu duyduk
larını, oraya ulaşmanın mümkün olmadığını, arka yollardan dolanarak alana geldiklerini, alanı da
ha iyi görmek için Migros'un üzerine çıktıklarını, grupların Haydarpaşa'ya doğru kaçmaya başla
dıklarını, polisin de takip ettiğini, daha ileride bir aracın yandığını bir patlama sesi duyulduğunu, 
Altıyol tarafındaki olayları görmeyip sadece duyduğunu, 

Sendika mensupları ayrıldıktan sonra 7-8 bin kişilik bir kalabalık kaldığını, bunun 3-4 bininin 
HADEP liler olduğunu, HADEP'in olaylara karışmadığını, PKK'lı 200 kişilik grubun da karışma
dığını, bunların dışında diğer illegal örgütlerin mensuplarının 3500-4000 olduğunu, 
(Ek: 86/122-86/128) 

12. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Emniyet Müdür Yar
dımcısı Ali YÖN özet olarak; 

1 Mayıs'ta çevik kuvvetten sorumlu emniyet müdür yardımcısı olduğunu, 
1 Mayıs'tan önce Emniyet Müdürü başkanlığında 3 toplantı yaptıklarını, vilayette bir toplantı 

yapıldığı konusunda bir bilgi aldığını ancak bilgisinin olmadığını, 1 Mayıs günüyle ilgili Çevik 
Kuvvet Şube Müdürü ile görüşerek gerekli planlamaları yaptıklarını, toplantı yapılacak miting ala-
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nını, güzergâhı ve toplantının yapıldığı ve dağılış alanını gördüklerini, konuyla ilgili çevik kuvve
tin hedeflerini planladıklarını, planlamalar yapıldıktan sonra sabah saat 06.30-07.00 sıralarında 
kendisinin orada olduğunu, yürüyüş güzergâhını, toplanma meydanını, Kadıköy meydanını gördü
ğünü, orada birtakım tedbirlerin alınmasına başladıklarını, alınan tedbirleri yerinde gördüğünü, 
07.00'den itibaren toplantı alanına gelmeler başladığını, Kadıköy meydanına intikal ettiğini, orada
ki tedbirleri de görüşürken Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya BALKAN'ın görüşelim dediğini, 
saat 08.30-09.00 civarında tekrar geri döndüğünü, Kadıköy Halk Meydanından Söğütlüçeşme üst
geçidine geldiği sırada burada miting alanına gelenlerle polisler arasında bir hafif sürtüşme oldu
ğunu, bu sürtüşmede polise taşlı ve sopalı saldırılar başladığını, saatin 08.30-09.00 arası olduğunu, 
burada TÜRK-İŞ'in görevlileri bulunduğunu, oradaki birliklerin 90 kişi olduğunu, 

Burayı normale döndürdükten sonra, Ziverbey tren istasyonunun arka kısmında bir zaafiyet 
gördüğünü, burada da gelen grupların polise aratmadan miting alanına girmek istediklerini, bura
daki tedbirleri gözden geçirdiklerini ve miting alanındaki görevli TÜRK-ÎŞ yöneticilerinden iki ki
şiyi kesinlikle gelen şahısların üstü aranmadan içeriye kimse alınmayacak şeklinde ikaz ettiğini, bu 
arada telsizden Ziverbey üstgeçidinde sürtüşmeler olduğunu duyduğunu, oraya giderken o esnada 
bir iki el silah sesini uzaktan duyduğunu, süratle intikal ettiğini ve orada polisle miting alanına gi
ren şahıslar arasında sürtüşmeler taşlı sopalı olayların başlamış olduğunu, 

Buradaki grupları normale döndürmek için ikaz konuşması yaptığını, polisi tekrar normal ted
bir ve düzene aldırdığını, fakat o esnada toplantı alanında da belediyenin ön tarafında da birtakım 
tahrikler olduğunu, bunları da ikaz ettirip uzaklaştırdığını ve orayı da normale döndürdüğünü, bu
rada iki yüz kişilik çevik kuvvet olduğunu, bunu artırdığını ve dörtyüz kişi olduğunu, 09.30 sırala
rında dörtyüz kişi civarında bir grubun arama alanına yaklaştığını, içeriye girmek istemediklerini, 
bunların başındaki tanımadığı iki kişiyi çağırttığını, arama yapılmadan miting alanına kimsenin gir
meyeceğini, patlayıcı veya benzeri suç aleti eşyalardan arındırıldıktan sonra miting alanına girile
ceğini kendilerine ilettiğini, bunların 5 dakika kadar durduktan sonra giriyoruz dediklerini, polis 
arama barikatlarının arasında da karşı tarafta da yeterince çevik kuvvet yerleştirmiş olduğunu, bun
ların ön tarafı tam elli altmış kişi girdikten sonra arama grubunun ortasında birden karşılıklı çatış
ma başladığını, hemen müdahale ettiğini, yerlere torbalar halinde sopalar döküldüğünü, 70-80 tane 
özel yapılmış sopalar bulunduğunu, göstericilerin polis arama yaparken birden saldırıya geçtikleri
ni, kendisinin de burada yaralandığını, normale döndükten sonra burada yine aynı şekilde tedbir al
dıklarını, silahsız ve benzeri madde sokulmamak kaydıyla herkesin aranarak miting alanına sokul
duğunu, 

15 dakika sonra Garanti Bankası yanında bir huzursuzluk olduğunu, o arada silah sesleri de 
duyulduğunu, polisin gayet dikkatli davrandığını, aradan yine 10-15 dakika geçtikten sonra tren yo
lunun, istasyonun orada silah sesleri duyulduğunu, oraya yöneldiğinde oradaki olayın 1-2 dakika 
sürdüğünü, 10.00 civarında bir ambulansın girip çıktığını, olayın ne boyutlarda olduğunu tam an
layamadığını, yine aldıkları tedbirlerde taviz vermemek kaydıyla arama yapıldığını, kolundaki san
cının artması üzerine tedavi olmak amacı ile ve Emniyet Müdürüne de bilgi vererek ayrıldığını, gö
revi Emniyet Müdürü Yaşar KESİM'in devraldığını, 

Çevik Kuvvetin 2700 mevcudundan yaklaşık 1400 ünün Kadıköy mitingi için, Taksim'de de 
800'ünün görevlendirilmiş olduğunu, bu kuvvetlerin saat 07.00'de kendisi başlarında olduğu hal
de tek tek yerleştirildiğini, 

İlk toplanma alanında toplam 800 civarında kuvvet bulunduğunu, çevik kuvvetten tüm arama 
noktalarına değil, ana kavşaklara kuvvet verildiğini, 300 kişilik yedek kuvvetin de Kadıköy Mey
danındaki karakolun yanında bulunduğunu, 
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Toplantıya katılanların giydiği üniformaların arama sırasında alana sokulmadığını, nasıl so
kulduğu konusunda bir fikrinin de bulunmadığını, 

Kendisinin, ayrılıncaya kadar 3 kez silah sesleri duyduğunu, kalabalık nedeniyle silah sesleri 
gelen yere anında intikal etme imkânı olmaması nedeniyle silahların kim tarafından atıldığının tes
pitinin mümkün olmadığını, 

Üç sivilin yaralandığı veya kurşunlandığı hususunun o anda kendisine intikal etmediğini, 
Toplantı alanının toplantıdan önce Çevik Kuvvet ekipleri ve uzman görevlilerce arandığını, 

(Ek: 86/128 - 86/140) 

13. 06.08.1996 tarihinde istanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Emniyet Amiri Adnan 
KURT, özet olarak; 

Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili sek-
reterya hizmetlerinin kendi şubelerince yürütüldüğünü, miting günü kendisinin tertip heyeti ile gü
venlik güçleri arasında irtibat ve görevlilerin yerinde olup olmadığını kontrol ile görevli olduğunu, 
bir ay öncesinde müracaatı getirdiklerini, daha önce aynı meydanda yine 1 Mayıs mitingleri yapıl
dığını, bunun dışında başka mitinglerin de yapıldığını, tertip heyetinden, o gün ne kadar kalabalık 
geleceğini, hangi pankartları taşıyacağını, hangi grupların geleceğini, hangi iş kollarından kişilerin 
geleceğini ve orada yapılacak konuşmaları, kimlerin konuşacağını, tüm bu bilgileri istediklerini, is
tedikten sonra, Valiliğin, Emniyet Müdürlüğünün değerlendirme toplantıları yaptığını, Tertip he
yeti hakkında soruşturmada bulunduklarını, değerlendirme toplantılarından sonra 1 Mayıs mitingi
nin yapılıp yapılmayacağı konusunun Valiliğin onayına sunulduğunu, gerekli tedbirleri aldıktan 
sonra, mitingin yapılacağına onay verildiğini, 

Tertip heyetinin yürüyüş güzergâhı, miting alanı dışında bir yerde toplanarak, esas miting ala
nına gelmeyi düşündüğünü, buranın izin verilmiş yerlerden olmadığı gerekçesiyle kendilerine teb
ligatta bulunduklarını, onların da kabul ettiklerini, ancak, olay günü tam tersi olduğunu, bütün ka
labalığın belediye önünde toplandığını, esas miting alanına kadar yürüdüklerini, daha önce de bu 
olayları yaşadıkları için orada toplanırlar düşüncesiyle tedbirlerini o yönde de aldıklarını, aramala
rı grupların toplandıkları noktalara kadar uzatmalarının onların yürümesine neden olmadığını,, 

Sabah 08.30'dan itibaren grupların çeşitli yönlerden gelerek Kadıköy Belediyesi önünde top
lanmaya başladıklarını, tertip heyetini yanlarına alarak, ses düzeni olan bir araçla birlikte "burada 
toplanmayın, miting alanına gidin; burası toplanma alanı değildir, yasak bir iş yapıyorsunuz şu an
da.." diyerek kalabalığı uyarmaya çalıştıklarını, fakat, bu gelen grupların sendikacılara karşı da bir 
tavır aldığını, sendikacıların oradan uzaklaşmak zorunda kaldıklarını, 08.30'dan itibaren kalabalı
ğın iyice arttığını, görevi itibariyle kendisinin belli bir noktası olmadığını, diğer noktalar arasında 
da sürekli gidip geldiğini, saat 13.00-14.00 arası dağılım başladığını, o sırada bir grubun saldırısı
na uğrayarak hafif yaralandığını ve polis hastanesine gittiğini, 

Vilayet ve Emniyette, 1 Mayıs'la ilgili değerlendirme toplantısına ilişkin bir tutanak tutulup 
tutulmadığını hatırlamadığını, 

Tertip heyeti ile irtibat için, telsizli bir başkomiseri tertip heyetinin yanına gönderdiklerini, 
Bu vasıta ile taşkınlık yapan grupların uyarılmasını istediklerini, yasa dışı pankart ve slogan

ların olmaması gerektiğini ve bunların uyarılmasını istediklerini, 

Tertip komitesinin meydana hâkimiyetlerinin bulunmadığını, meydanda yaklaşık 30 bin kişi
nin bulunduğunu ve bunlardan sadece üçte birinin işçi ve memur grubu olduğunu tahmin ettiğini, 
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2 kişinin öldüğünü kürsüden anons edildiği zaman duyduğunu, (Ek: 86/140 - 86/148) 

14. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Emniyet Müdür Yar
dımcısı Yaşar KESİN, özet olarak; 

1 Mayıs'la ilgili olarak, vilayette toplantı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, 
Olay günü kendisinin Eminönü, Fatih ve Zeytinburnu'ndan sorumlu olduğunu, kendi bölge

sinde kritik yerin Eminönü İskelesi olduğunu, orada gerekli önlemleri aldıklarını, saat 11.00 sıra
larında, Emniyet Müdürü tarafından kendisine Kadıköy bölgesine geçip orada görev alması talima
tının verildiğini, arabalı vapurla karşıya geçtiğini, 12.00'den sonra Kadıköy bölgesinde olduğunu, 
önce Altıyol'a geçtiğini, orada 20-30 kişilik bir kuvvet olduğunu ve geçişin başlamış olduğunu, il
legal örgütleri temsil eden grupların geçişi olduğunu, karşıya geçme imkânı olmadığını, 

Oradan tekrar indiğini, eski itfaiyenin içindeki tiyatronun olduğu yerde 60-70 kişilik bir çevik 
kuvvet grubu bulunduğunu, yanlarında da 20-25 kişilik bir karakol grubu olduğunu, karşı tarafa 
geçme imkânı olmadığını, 

O arada Yapı Kredi Bankasına saldırılar başladığını, o arada, diğer müdür yardımcısının da 
kendisini yanına çağırdığını, kendisinin de gelemeyeceğini ifade ettiğini, 

Bir bankaya saldırıyorlar da siz duruyorsunuz diye normal vatandaşın da infial göstermeye 
başlamış olduğunu, bir olaya sebebiyet vermeden, diğer taraftan öbür memurların yanma geçmek 
gerekiyor diye konuştuklarını ve o 60-70 kişiyi alarak grubun içerisine daldıklarını, 

Yapı Krediye ilk yüklenmeleri önlemiş olduklarını, fakat bu arada grubun toparlandığını ve 
tahmin ettiklerinden çabuk toparlandıklarını, kendilerinin Yapı Kredinin yanındaki köşede sıkıştı
rdıklarını, bu sefer arka taraftan da bunlar üzerlerine baskı yapınca, ön taraftaki görevlilerin silah 
kullanarak üzerlerine fazla gelinmesini önlediklerini, havaya ateş açtıklarını, fakat bu arada taş ve 
sopalarla yaralanan 8-10 tane görevlinin olduğunu, bunlara kendisinin de dahil olduğunu, 

Arka tarafın daha zayıf olduğunu görünce, kuvveti toparlayarak arka tarafı yararak çıktıkları
nı, bölgeyi de bilmesi dolayısıyla çarşı içinden Sular İdaresinin oradan merkez.karakola intikal et
tiklerini, aşağı indiklerinde 100-120 kişi kadar olduklarını, ondan sonra diğer görevlilerle buluşa
rak tekrar bankanın oraya gittiklerini, o arada, ileride araba yakmaya başlanıldığını, oradaki grup
ları biraz ayıklayarak toplanıp geri döndüklerini, 

Saat 12.00'de kendisinin geldiğinde kürsünün tamamen illegal grupların eline geçmiş olduğu
nu, 

Kendisinin Kadıköy tarafında bir görev beklemediği için sadece ön bilgileri ile bu görevi al
dığını, (Ek: 86/148 - 86/153) 

15. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Emniyet Müdür Yar
dımcısı Zekeriya BALKAR, özet olarak; 

Olay tarihinde kendisinin güvenlikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu ve 1 Ma
yıs günü koordinasyondan sorumlu bulunduğunu, 

Saat Ö7.00'de görev yerine intikal ettiğini, 
Kapama noktalarından, Emniyet Müdür Yardımcısı Engin AKSAN'ın, Çevik Kuvvetin alaca

ğı tedbir planlamasından Ali YÖN'ün, yedek olarak oluşturulan kuvvetlerden Muhterem KAVAL-
Cl'nın, sivil birimlerin oluşturduğu kuvvetlerden Reşat ALTAY'm, trafik tedbirlerinin düzenlen
mesinden, takibinden Remzi TAN'ın sorumlu olduklarını, kendisinin de bu birimler arasındaki ko
ordinasyonla beraber, dışarıdan getecek kuvvetlerin koordinasyonundan sorumlu olduğunu, 
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Miting gününden önce, Emniyet Müdürü başkanlığında, tüm Şube Müdürlerinin, Emniyet 
Müdür Yardımcılarının katıldığı iki ayrı toplantı yapıldığını, bu toplantının birincisinde, olabilecek 
olaylarla ilgili bütün arkadaşların bildikleri kadar görüşler bildirdiklerini, gerek MİT'in, gerekse 
kendi istihbaratlarının verdiği bilgilere göre, Taksim ağırlıklı çok büyük olayların olabileceği yo
lunda ağırlıklı bilgi verildiğini, zaten öbür tarafın yasal miting alanı olduğunu, 

Bunun yanısıra Gaziosmanpaşa ve Ümraniye bölgelerinde yine korsan gösterilerin olacağı, bu 
arada gerek Bakırköy'de, gerekse Sultanahmet, taraflarında da birtakım olayların çıkabileceği şek
linde bildirimler verildiğini, hatta Kartal taraflarında bile olayların olabileceği haberinin geldiğini, 
bunun üzerine neler yapılabileceği hususunda, tüm emniyet teşkilatının yönetici kadrosunun değer
lendirme yaptığını, 

Taksim Meydanı'nın Habitat dolayısıyla inşaat halinde olduğunu, parkelerin sökülmüş oldu
ğunu, bu sebeple oraya 800 kişilik kuvvet konulduğunu, 

Olay günü sabah 07.00'den itibaren kendisinin bizzat Kadıköy Belediyesinin üzerine çıktığı
nı, yanında bazı arkadaşlarının da bulunduğunu, burasının hâkim bir nokta olduğunu, aşağı, yukarı 
alana gelen bütün yolları görmekte olduğunu, bu noktada, yönetimde her tarafı da görebilmek la
zım geldiğini, 

O zaman Güvenlik Şube Müdürü olan Hüseyin ARPACI ile birlikte, Kemal DAYSAL ile gö
rüştüklerini, mitingden bir gün önce yaptıkları bu görüşmede, illegal grupların bu toplantıyı istis
mar edeceklerine dair bilgiler bulunduğunu, bu nedenle sendikaların kendi iç güvenliklerini alma
ları gerektiğini adı geçene söylediklerini, hatta bu hususu kendisinin telefonla Rıdvan BUDAK'a 
da söylediğini, 

Bu mitingde DİSK'in ağırlık taşıdığını, DİSK yöneticilerinin kendilerine 5000 kişi ile iç gü
venliği sağlayacaklarını söylediklerini, ancak onların da ummadığı şekilde geliştiğini, ilgili arama 
noktasına büyük bir grubun geldiğini, ellerinde pankartlar ve sopalar bulunduğunu ve bu grupla po
lis arasında taşlı sopalı çatışma çıktığını, bu arada alana gelmiş bulunan bir grubun da arkadan po
lislere hücum ettiğini, yan taraftan bir grubun daha aynı tarafa hücum ettiğini, bu grupların THKP-
/ML, DHC ve MLK grupları olduğunu, bü grupların yanlarında getirdikleri her türlü aleti alana 
sokmak amacı ile arama yaptırmamaya çalıştıklarını, bu çatışma sırasında bu üç grubun arasında 
kalan görevlilerin yan tarafta bankanın olduğu yerde bir ara boşluğa doğru gerilediğini, bu arada 
önce 2-3 el silah sesi duyulduğunu, onun peşinden yoğun bir silah sesi geldiğini, hücum eden grup
ların alana ve evlendirme dairesinin arkasına doğru kaçıştıklarının görüldüğünü, bu arada kendisi
nin kesinkes ateş açılmaması yönünde, telsizle talimat verdiğini, olayı anında cep telefonu ile Em
niyet Müdürüne bildirdiğini, Emniyet Müdürünün de 8. kanaldan, kesinlikle ateş açılmaması, 
mümkün olduğu kadar gruplarla sürtüşmeye girilmemesi yolunda emir verdiğini, olayların 10 da
kika bile değil, çok kısa sürdüğünü, saatin tahminen 09.20 olduğunu, 

Bu sırada belediye binasının üstüne, bulundukları yere sendikacılardan oluşan heyetin geldi
ğini, sendikacılarla görüşme sonucunda, sendikacıların 11.00 de başlatmayı planladıkları yürüyü- ' 
şün 10.00 da başlamasını sağladıklarını, 

Bu arada evlendirme dairesi yanında bir havaya ateş etme durumu daha olduğunu, yaralı ol
duğuna dair bir bilgi gelmediğini, yalnız ilk olayda yaralıların olduğunu, yürüyüş başladıktan son
ra illegal grupların takibine devam ettiklerini, tedbir alınmasına ve birlik bulundurulmasına rağmen 
MHP binasına molotoflu saldırı olduğunu, bu gruba müdahale edildiğini, sonra Altıyol istikameti
ne doğru düzenli bir takım giysiler gördüklerini, bunun ilk etapta alan içerisinde olmadığını, 
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Daha sonra, emniyet kameralarının da bulunduğu, miting alanına hâkim ve Giresunlular Der
neğinin yeraldığı noktaya çıktığını, alanı gözlemeye başladıklarını, alanda konuşması gerekenlerin 
konuşturulmadığını, MLKP, THKC, TKPML gibi 3 örgütün kürsüyü ele geçirmediğini, komiteye 
toplantıyı bitirmelerini söylediklerini, bu arada alana hâlâ gelmelerin devam ettiğini, belediye ya
nında bekleyen gruplar bulunduğunu, 40-45 bin kişinin oraya geldiğini tahmin ettiklerini, 

Tertip komitesinin mitingin bittiğini anons etmesiyle sakin, büyük kitlenin Haydarpaşa ve İs
kele istikametine doğru ayrıldığını, tam bu sırada alana önde PKK'yı öven bir grupla arkada HA-
DEP grubunun girdiğini, bazı partilerin bayrak ve filamalarını toplamakta olduklarını, bir grubun 
pankartını hiç kapatmadığını, sağdan soldan sopa topladığını, bu grubun olay çıkarmaya eğilimli 
olduklarını tahmin ettiklerini ve bunu oradaki arkadaşlarına söylediklerini, 

Merkez Karakolu (İskele Karakolu) yanındaki birliği yukarı aldıklarını, Altıyol'da bulunan 
kuvvetin de İskele'ye doğru inmesini söylediğini, Altıyol'da çok büyük dükkânlar, kuyumcular bu
lunduğu için yağma olaylarını düşünerek yukarıya doğru hiç kimsenin bırakılmamasını istediğini, 
bu arada PTT'ye saldırı olduğunu, 80 kişilik bir kuvvetle buna müdahale edildiğini, kendilerinin de 
yan taraftan bu grubun üzerine blok halinde yürüdüklerini, Altıyol'dan gelen kuvvetle de birleşe
rek bu grupları Haydarpaşa istikametinde dağıttıklarını, kendi bulunduğu grupta hiçbir silah atılma 
olayı olmadığını, saat 15.00 civarında olayın bittiğini, 

Sopalı, pankartlı ve üniformalı grupların bir miting arabası içine sokulduğunun ortaya çıktığı
nı, ilk toplanma noktasında bunların görülmediğini, aşağıda yol üzerinde giyindiklerinin öğrenildi
ğini, 

İlk arama noktasının olduğu yerde, bu olaydan sonra yan tarafın da bir de evlendirme dairesi 
yanında olmak üzere 3 kez çok kısa sürelerle silah sesleri duyulduğunu, 

Kalabalığın içerisinde 2-3 el ateş edilmesi üzerine polisçe havaya ateş edildiğinin ifade edildi
ğini, o anda orada 1000-1500 kişi ile 400-500 polis bulunduğunu, 

Dağılma sırasında yapılan tahribatları önlemeye yetecek ölçüde güçleri olmadığını ve istedik
leri askeri yardımı da alamadıkjarım, askeri destekle bir zincir oluşturulmuş olsa vatandaşın malı
na bu kadar zarar verilmeyebilecek olduğunu, (Ek: 86/153 - 86/163) 

16. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Azınlıklar Basın Yayın 
Müdür Yardımcısı Hayati ÇİFTÇİ özet olarak; 

Hadise günü helikopter filo amirliğine bağlı havadan kontrol işiyle görevli olduğunu, 
Saat 10.00 civarında direkt Kadıköy'e geldiğini, Kadıköy, İskele, Rıhtım ve Belediye önünü 

kontrol ettiğini, belli bir kalabalığın gelmiş olduğunu, diğer bölgelerde de kontrol yaptığını ve bil
gi verdiğini, toplantının bittiği saatte havalanma emri aldığını, direkt Kadıköy'e gittiğini, o sırada 
pilotun alçak uçuş yapmadığını, çünkü gazetecilere ait başka helikopterler de bulunduğunu, 

Kalabalığın dağılma yönlerini, aracın yakılması olayını, anonsla müdürlerine söylediğini, Al
tıyol'da dükkânların camlarının kırılması olayını duyunca o tarafa uçtuklarını, (Ek: 86/163 -
86/165) .. 

17. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Hava-İş Sendikası Ge
nel Başkanı ve tertip komitesi üyesi Atilla AYÇİN özet olarak; 

1 Mayıs sabahı, yaklaşık saat 07.00 civarında mitingin yapılacağı alanda olduğunu, çünkü ken
disine komite içerisinden alanın düzenlenmesiyle ilgili ikinci bir görev verilmiş olduğunu, en son 
hadiseler olmadan önce işçi sendikaları olarak 1 Mayıs'la ilgili programlarının bittiğini belirterek 
alandan ayrıldıklarını, daha sonradan kamuoyuna yansıyan şekliyle o vurdulu kırdılı sahnelerin 
kendilerinin bilgileri dışında olduğunu, 
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Hava-İş Sendikası olarak mevcutlarının 300 civarında olduğunu, 

Alanın düzenlenmesi, kortejin düzenli olarak alana girmesi, belirlenen sıra doğrultusunda sen
dikaların, meslek odalarının, partilerin kendilerine ayrılan yerde yürümesi için dört konfederasyon
dan yaklaşık 400 civarında kişinin görevli olduğunu, bu kişilerin görevinin, kortejin kendi içinde, 
komite tarafından belirlenen güven içinde yürümesi, alana girmesi ve kortej dışından insanların ora
ya katılmasına engel olmak olduğunu ve bu anlamda bu sayının yeterli olduğunu düşündüklerini, 

Yüzü bantlı bir grup gencin polisin ateş etmesi sonucunda iki ölülerinin olduğunu söyleyerek 
bunların isimlerinin kürsüden anons edilmesini ve kan talep ettiklerini, bu isteğin kendisince de ka
bul edilmesinden başka yapacak birşey olmadığını, aksi takdirde bunun bir tahrik unsuru olabile
ceğini düşündüğünü, ancak bu grubu ve sonra gelen ikinci grubu da ikna ettiklerini, anonsların ya
pılmadığını, bunun üzerine bu anonsları kendilerinin yapacağı iddiasıyla kürsüye çıkmayı tercih et
tiklerini, kendilerinin direnmeye çalıştıklarını, ancak sonunda programın bittiğini ve alanın terke-
dileceğini anons ederek alandan ayrıldıklarını, tahribatlardan haberinin olmadığını, 

Güvenlik güçlerinden yardım istemediklerini, çünkü, 100 bin, 50 bin insanın olduğu yerde, 
olayları tamamen engellemek düşüncesiyle, oradaki hükümet yetkilisini değil, resmi polisi dahi bu
lup yardım istemenin düşünülemeyeceğini, tertip komitesinin program sonuna kadar kürsüde kala
rak olaylara hâkim olmaya çalıştığını, 

Emniyet güçlerinin daha iyi tedbir alabilmelerinin mümkün olduğunu, saat 06.30 civarında 
belli noktalara güvenlik gücü yerleştirilmiş olmasına rağmen, alana genel olarak bakıldığında ye
terince resmi görevlilerin olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, önceki mitinglerde kendisi
nin bile 4 polis arabasını ve arama noktasını aşarak alana girebildiğini ama bu defa bunun söylene
meyeceğini, Emniyet görevlilerinin görevlerini bilerek eksik bıraktıklarının söylenemeyeceğini an
cak, bu dönem bir kendi haline bırakılmıştık, bir laçkalık gözlendiğini, (Ek: 86/166 - 86/178) 

18. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında; 1 Mayıs 1996 Kadıköy 
Mitinginde Hükümet Komiseri olarak görev yapan Osman YILMAZ, özet olarak; 

Valilik makamının emirlerine göre 11.00 ila 17.00 arasında görevlendirildiğini, 08.30-09.00 
civarlarında, Kadıköy Belediyesinin hemen yanındaki otopark alanına göstericilerin geldiğini, ora
dan itibaren takibe başladıklarını, İrtibat Komitesini 2911 sayılı yasa gereği kurduklarını, olay ol
madan, toplantının yapılması için gerekli tertibatları aldıklarını, 

Ancak, saat 09.30 civarlarında Kadıköy Belediyesine gelen Ziverbey yolu üzerinde bir göste-. 
rici grup, üst araması yapılmasını istemediğini, kendilerine 300-400 metre uzak olduklarını, polise 
Bank Ekspres ve diğer işyerlerine taşlarla, sopalarla bir saldırı yapıldığını, polisin müdahale etme 
durumunda kaldığını, müdahale ederken toplanma bölgesindeki bir grubun da polisi araya sıkıştır
ma eyleminde bulunduğunu, polisin yeterli olduğunu, 

Kürsüde sendika temsilcilerinin konuşturulmadığını, Edip AKBAYRAM ve Ferhat TUNÇ'un 
şarkı ve türküler söylediğini, kürsüye pet şişe, bozuk para, kola kutuları atıldığını, şarkı ve türkü
lerden sonra 1 Mayıs Mitinginin bittiğinin ilan edildiğini, meydanda kadın ve çocukların da bulun
ması nedeniyle polisin dağılma sırasındaki davranışının çok iyi olduğunu, polis müdahale etseydi 
panik ve zayiatın çok olacağını tahmin ettiğini, tertip heyetinin de görevini yaptığını ve itidalli dav
randığını, 

Kendisinin oradaki tertip heyetine ve ilgililere toplantının seyrinin değiştiğini ve bitirilmesi 
gerektiğini söylediğini ama yapacak bir şey de kalmamış olduğunu, 
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Düzenleme kurulu ile irtibatlarının oluşturdukları irtibat kurulu aracılığı ile sağladıklarını, ir
tibat kuramama diye bir hususun sözkonusu olmadığını, emniyet güçleri ile irtibatı da Başkomiser 
Nevzat Bey vasıtası ile sağladıklarını, toplantının bittiğinin mikrofondan ilan edildiğini, (Ek: 
86/178-86/189) 

19. 06.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, polis memuru Mehmet 
Faruk ERSOY, özet olarak; 

Narkotik Şube Müdürü Muzaffer ALTIN'ın şoförü olduğunu, saat 08.00'de görev yerine git
tiklerini, 

Saat 10.30-11.00 civarında iskele Meydanından Altıyol'a doğru çıkmaya başladıklarını, o sı
rada grupların polisleri tahrik edici sloganlar attıklarını, müdürün o noktadaki polisleri yatıştırıp ge
ri çektiğini, tekrar ana caddeye çıkıp diğer bir noktaya peşpeşe giderken kendisinin en arkada ol
duğunu, çok kalabalık olduğunu, üç kişinin kendisinin koluna girdiğini, polis olduğunu söyleyip, 
seni öldüreceğiz dediklerini, onlara cebindeki telsizi çıkarıp vurduğunu ve önde giden müdür bey 
ile korumayı çağırdığını, daha sonra grup kalabalıklaşınca silahını çekerek havaya 7-8 el ateş etti
ğini, bir yandan da kaçmaya çalıştığını, silahının tutukluk yapması sonucu şiddetli bir darbe alarak 
yere düştüğünü, dövenleri göremediğini ve tanıyamayacagını, kendilerinin sivil olmasına rağmen 
polislerle diyalog kurmaları, onları geriye çekmeleri, devrilen bir polis motosikletinin kaldırılma
sına yardım etmeleri nedeniyle polis olduklarının anlaşıldığını, başını kaldırdığı zaman iki polis 
memuru (şahin) gördüğünü, (Ek: 86/189 - 86/193) 

20. 07.08.1996 tarihinde istanbul'da yapılan komisyon toplantısında, DÎSK Genel Sekreteri 
Kemal DAYSAL, özet olarak; 

1 Mayıs günü çıkan olayların, ondan çok önce hazırlandığını, tertiplendiğini düşündükleri bir 
tertip olduğunu, o tertibi yapan, devletin içerisinde kimi güçler midir, devletin dışındaki kimi güç
ler midir? işte asıl, bu komisyonun araştırıp sonuçlandıracağı konunun bu olması gerektiğini, 1 Ma-
yıs'ta ne kadar güvenlik gücü olduğunu bilmediğini, örgütsel olarak kendi güvenlikleri ile ilgili bir
takım çalışmaları olduğunu, ama daha sabah miting başlamadan ateş açılmış, o ateş sonucu iki ki
şi yaşamını yitirmiş ve orada bir gerginlik meydana gelmiş şeklinde söylentiler olduğunu, bunun 
araştırılması gerektiğini, eğer böyle olmuşsa kim ateş açmıştır, neden açmıştır, ateş açma emrini 
kim vermiştir, ateş açılan silah nerededir, o silahın balistik muayenesi yapılmış mıdır? Bütün bun
ları eğer araştırılırsa merak edilen sonuçların çıkacağını, orada gürültü patırtı olsun, ülkede sorun
lar çıksın amacı taşımadıklarını, demokratik bir haklarını kullandıklarını, burada mağdur durumda 
olduklarını, mitinglerinin daha başlarken, bu olaylarla çığrından çıkarılmak istendiğini, 

Olayların gerçekten daha vahim bir hal alabileceği endişesiyle bu kez hem emniyet güçleriy
le hem tertip komitesi olarak kendi aralarında yapmış oldukları görüşmede saat 10.30 civarında, 
mitingi 11.00 değil de hemen başlatalım dediklerini, millet yürüyüş koluna geçerse biraz daha sa
kinleşme meydana gelir diye düşündüklerini, 10.30'da başladıklarını, düzen içerisinde Kadıköy'e 
gelerek mitingi yaptıklarını, o mitinge birtakım "ben de konuşmak isterim, bize de söz verin, ana
lara söz verin, kayıp anaları da konuşsun..." gibi her zaman olan işler olduğunu, onun üzerinde faz
la durmak istemediğini, onların mitingin seyri içerisinde başlayıp bittiğini, sonra, tertip komitesi
nin mitingi tamamladığını, konuşmaların bittiğini ve herkesin sükûnet içerisinde dağılmaları tali
matını verdiğini, dağıldıktan sonra da o Kadıköy'de yaşanan olaylar olduğunu, gerçekten Kadı
köy'deki olanların spontane bir hareket olarak gelişip sonuçlanan bir olay mı, yoksa daha önceden 
düzenli bir şekilde planlanan bir olayın sonucunda birtakım yağmalama girişimi mi olduğunun 
araştırılıp sonuçlandırılması gerektiğini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 179) 



" ' — 54 — 

Herhangi bir örgütün, hemen o andaki tepkisiyle, yaptığı, sonuçlandırdığı bir olay olarak gör
mediğini, gerçekten de eğer ihmali olanlar varsa ortaya çıkması gerektiğini, ama bir provokasyon 
varsa bu provokasyonun da ortaya çıkması gerektiğini, bu provokasyonun arkasında kim varsa 
onun da ortaya çıkması ve bundan ders çıkarılması gerektiğini, 

Saat 09.30'da meydana intikal ettiklerini, Kadıköy Belediyesine gelirken iki kişinin öldüğünü 
duyduklarını, kalabalığı yatıştıramadıklannı, mitingi biran önce başlattıklarını, 

Kendilerine toplanacakları yerin ve miting yapacakları yerin gösterildiğini, bu anlamda yürü
yüş izninin bulunduğunu, polis tedbirlerinin yeterli olup olmadığı konusunu değerlendiremeyece
ğini, Kadıköy'de sendikalarca görevlendirilen 800'e yakın görevli bulunduğunu, 

Kürsüde konuşmak isteyen ve mesaj iletmek isteyen çeşitli gruplar ve kişiler olduğunu, onla
rı kürsüden atmanın olayları daha da büyüteceğini, esasen kürsü işgalinin sözkonusu olmadığını, 
ilk ve son konuşmaları kendisinin yaptığını, mitingin saat 13.50'de sona erdirildiğini, kendisinin 
yanında sendikalar masasından Nevzat Bey'in de bulunduğunu, miting bittikten sonra 45 dakika 
daha tertip komitesi olarak alanda kaldıklarını, polisin linç edilmesi ve tahribat olaylarını görme
diklerini, 

Devletin içindeki güçlerin bu olayları tertipleyebilecekleri hususunda bir somut delili olmadı
ğını, mümkünse bunun araştırılmasını istediğini, mitinge partileri davet ettiklerini, çeşitli dergiler 
etrafında kümelenmiş gruplardan gelenler varsa onların da gelmesini istediklerini, demokrasinin 
savunulması, adaletli gelir dağılımının sağlanması ve ülkede iç barışın egemen olması gibi üç ana 
taleplerinin olduğunu, katılanlann bu çerçevede davranmasını arzu ettiklerini, bu grupların partiler 
tarafından yapılan mitinglere de katıldıklarım, bu grupların, İstanbul çevresinde oluşan, ekonomik 
ve sosyal problemleri olan yeni mahalleler nedeniyle Türkiye'nin bir problemi olduğunu, 

Yasal dergilere mitinge katılmamalarını söylemenin bir faydasının olmayacağını, aksine orta
mı gerginleştirebileceğini, -

Mitingdeki üniformaların alana hasıl sokulduğunu bilmediğini, 
Ateş açıldığında orada olmadıklarını, ateş eden kişinin resmi kaydı olan bir polis olmadığını 

zannettiğini, 

1993, 1994, 1995 ve 1996 mitinglerinde alınan güvenlik tedbirleri arasında çok büyük farklar 
olmadığını, 

Pankartları ve alanda kullanılacak araçları kendi araçlarının alana getirdiğini, ses aracının da 
Petrol-İş'ten alındığını, (Ek: 86/194 - 86/227) 

21. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, TÜRK-İŞ temsilcisi Fa
ruk BÜYÜKKUCAK, özet olarak; 

Her sendikadan 200 kişinin sadece kürsü etrafında nizam ve intizam için görevlendirildiğini, 
Kürsüde hükümet komiseri ve polisle bir irtibat problemleri olmadığını ve devamlı beraber ol

duklarını, 

Üniformaların pankart ve sopaların sendika aracı ile alana sokulduğu iddiasını kesinlikle red
dettiklerini, » 

Kürsünün işgal edilmediğini, sadece kürsüye müdahale edildiğini, bunların 40-50 kişilik grup 
olduğunu, bunları iknaya çalıştıklarını, mutedil davrandıklarını, 

Ölen kişilerin sendika grupları arasında veya parti gruplarından olmadığını, 
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Mitingde sendikalar olarak azınlıkta kaldıklarını, 

Sendikaların, cumhuriyetin ve demokrasinin idamesi için mücadele vermeye devam edecekle
rini, (Ek: 86/201-86/222) 

.22. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında KESK temsilcisi İrfan 
ERDEMOĞLU özet olarak; 

Üniformalıların alana nereden girdiğini bilmediğini, bu grupların mitingin tam alanına gireme
diklerimi dışında kaldıklarını, alanın sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle dolu olduğunu, 

Polisin, Zeytinburnu Belediyesinden temin ettiği ses aracını Kadıköy Meydanına getirdikleri
ni, 

Sendikalar kendi yasal pankartlarının sopalarını bile alana sokamazken üniformaların, pan
kartların ve sopaların, alana nasıl girdiğini merak ettiklerini, 

Ayrıca ölenlerin nasıl öldüğünü, kimin ateş ettiğini, hangi silahla ateş edildiğini bilmedikleri
ni ve merak ettiklerini, 

Olaylar sonucunda sendikaların suçlu konumuna itilmeye çalışıldığını, (Ek: 86/194 - 86/227) 

23. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, DİSK temsilcisi Hulusi 
KARLI özet olarak; 

Miting alanının toplanma merkezi olduğunu, yürüyüş değil intikal yapıldığını, emniyetle müş
terek kararlarının orada aramalar yapılacağı yönünde olduğunu, mitingin başlamasından bitimine 
kadar spontane birkaç olaydan başka olay meydana gelmediğini, 

Dağılmanın tertip komitesi olarak kendilerinin yetki sınırlan dışında olduğunu, kürsüde sonu
na kadar kaldıklarını ve mutedil davrandıklarını, (Ek: 86/194 - 86/227) 

24. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, HAK-İŞ temsilcisi Şe
ner OĞUZ, özet olarak; 

Yürüyüş izninin sözkonusu olmadığını, kontrol noktalarında polisin barikatını kurması nede
niyle, doğal olarak bir toplanma yerinin oluştuğunu, bunun sonucunda da doğal olarak miting ala
nına yüründüğünü, (Ek: 86/194-86/227) 

25. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, KESK temsilcisi Orhan 
ALTUĞ, özet olarak; 

Mitingde Kadıköy'de görevli olduğunu, 1996 1 Mayıs düzenlemelerinin 1995'teki gibi yapıl
dığını, 

1 Mayıs'a işçilerin, sendika üyelerinin dışında birçok kesimin de katılacağını biliyor oldukla
rını, gerek legal gerek illegal anlamda özellikle sol güçlerin bu 1 Mayıs kutlamalarına bir biçimde 
katılacaklarını düşündüklerini, amaçlarının burada, 1 Mayıs'ı olabildiğince kazasız, belasız ve an
lamına denk düşen şekilde kutlamak olduğunu, dolayısıyla sendikaların dışındaki grupların katılı
mını da, katıldıkları takdirde de belirledikleri çerçeveye azami derecede uymalarını sağlamaya ça
lıştıklarını, ancak bunu gerçekleştiremediklerini, bunun kendilerinin noksanlıklarından kaynaklan
madığını, kendilerinin gerekli önlemleri almış olduklarını, zaten mitingin.başlayış ve bitiş saatleri 
arasında, kürsüye müdahale dışında önemli bir olayın olmadığını, 1 Mayıs'ın gergin bir ortamda 
başladığını, kendilerinin bu ortamı olabildiğince yumuşatmaya çalıştıklarını, örnek olarak iki kişi
nin ölümü hadisesinin ısrarlara rağmen kitleyi gerginleştireceği gerekçesiyle anons edilmediğini, 
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Sosyal kesimlerin, yaşanılan sosyal problemleri dile getirmek amacında olduklarını, ancak bir
çok meydanın yasaklandığını, bu nedenlerle kamu çalışanlarının polisle karşı karşıya geldiğini, 

1 Mayıs olaylarının, birtakım güçler tarafından, bu tür olaylara devletin müdahalesini sertleş-
tirebilmek amacıyla mı yapıldığı sorusunun hatırına geldiğini, 

Sabahki olay olmamış olsaydı belki biraz daha az gerginlik yaşanabilecek olduğunu, 
Bazı sendikaların pankartlarının bile alana zor girdiği bir ortamda üniformalıların alana nasıl 

girdiğini kendisinin de merak ettiğini, (Ek: 86/194-86/227) 
26. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Kadıköy Kaymakamlık 

Yazı İşleri Müdürü Ramazan GÜRÇAY özet olarak; 
2911 Sayılı Kanuna göre 1 Mayıs ile ilgili görevlerin tamamen Valiliğe ait olduğunu, kendi

lerinin müdahalesinin bulunmadığını, olay günü toplanma alanı ve gösteri alanında bulunduğunu, 
polisin dövülmesi, divanın işgal edilmesi, MHP binasının saldırıya uğraması olaylarını gördüğünü, 

Polisin oldukça fazla olan kalabalığı arayamadığını, böylece olayların kontrolden çıktığını, po
lisin olaylara müdahalesi sonucu insanların öldüğünü, sopaların belediyenin alt katından ve yakın
daki binalardan getirildiğini duyduklarını, (Ek: 86/227 - 86/232) 

27. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Kadıköy Kaymakamı 
Abdulkadir BAKAN özet olarak; 

26 Nisan 1996 tarihinden itibaren 6 gün izin aldığını, kendisinin izinli olmaması halinde dahi 
durumun değişmeyeceğini, çünkü 2911 sayılı kanuna göre, Büyükşehir statüsündeki yerlerde vali
lerin tedbir almakla görevli olduğunu, buna paralel olarak İçişleri Bakanlığının 1989 da bir genel
gesinin de bulunduğunu, hasar tespit komisyonu kurdurduğunu, 105 işyerinde 27 Milyar lira civa
rında bir hasar tespit edildiğini, (Ek: 86/232 - 86/233) 

28. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında Kadıköy İlçe Emniyet 
Müdürü Ziya ÖZDEMİR Özet olarak; 

Olay günü bölgede görevli olduğunu, Müdür Yardımcısı Engin AKSAN Bey'in yardımcısı ol
duğunu, saat 10.00 sıralarında Belediye önünde Engin Bey'le görüştüklerini, Söğütlüçeşme tren is
tasyonu köprüsünün altında arbede çıktığını, o sırada kendisinin Engin Bey'in talimatı ile Beledi
ye önüne geçtiğini, daha sonra da olayların meydana geldiğini, olaylara karışanlardan yakaladıkla
rını gözaltına aldıklarını, 

Pankart açık vaziyette gelen örgüt olmadığını, olsa idi alınan tedbirlerin bunu önleyecek şekil
de olduğunu, ölenlerin kim tarafından öldürüldüğünü görmediğini, 

Sendikalar tarafından görevlendirilen görevlilerin sayısı ile kalabalığın yoğunluğu arasında 
gözle görülür bir fark olduğunu, (Ek: 86/233 - 86/238) 

29. 07.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, itfaiye ekip amiri İbra
him YÜKSEL, özet olarak; 

Saat 09.00'da görev aldıklarını, Kadıköy Emniyet Karakol Amirliği yanına bir araç gönderdi
ğini, ekip amirinin orada olay başlaması nedeniyle araç ile emniyetli bir yere çekilmek istedikle
rini söylediğini, kendisinin de uygun bulduğunu, bu arada MHP binasında yangın olayı başladığı
nı, polisten yardım istedikleri halde yolun açılamadığını ve geri geri merkezlerine gittiklerini, yan
gının ise büyümeden söndürülmüş olduğunu, akşam üzeri geç saatte, Kadıköy'de görevli arkadaş
larının olaylar ve yangın olduğunu belirttiğini, Altıyol'da lastik yakma, 10 dakika sonra Çayırba-
şı'nda bir galeri yangını olduğunu, bu yangınları söndürdüklerini, diğer olaylar hakkında bilgileri 
olmadığını, (Ek: 86/238 - 86/240) 
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30. 08.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, DİSK Genel Başkanı 
Rıdvan BUDAK, özet olarak; 

Birkaç yıldır 1 Mayıs'ı dört büyük emek örgütünün birlikte kutladığını, bu yıl da bu şekilde 
uygulama yapıldığını, kendisinin olağanüstü bir olay beklemediğini, Kadıköy Belediyesi yanına 
geldiklerinde iki kişinin öldüğü söylentisini duyduklarını, belediye binasımn terasına çıktıklarını, 
daha sonra hızlı hareket ederek kürsüye doğru gittiklerini, 12 Eylül'ün bastırdığı toplum ve işçi ha
reketinin yeterince örgütlü olmamasının kendileri için bir eksiklik olduğunu, kendileri dışındaki 
demokratik kurum ve kuruluşların ve oraya nasıl sokulduğu belli olmayan birtakım kıyafetler giy
miş insanların sayısının kendilerinin kitlesinden fazla olduğunu, kendilerine ölenler olduğunun kit
lelere kürsüden duyurulması için baskı gelmesine rağmen bunu yapmadıklannı, bazı konuşmalar 
ve engellemeler yapıldığını, olayların, sendikaların sorumluluğu bittikten sonra meydana geldiği
ni, kürsüye müdahale edenleri engellemek için talimat vermeleri halinde birçok kişinin ölebilecek 
olduğunu, 

Ölen üç kişinin müsebbiplerinin araştırılması gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 
hukuk devleti anlayışının zedelenmemesi için beyaz Renault'dan ateş edenleri bulması gerektiğini, 
emniyetin bunu başaracak durumda olduğunu, 1 Mayıs'ın yasallaşması durumunda gerginliklerin 
ortadan kalkacağını düşündüğünü, 

Emniyet güçlerinden bir engelleme görmediklerini, destek gördüklerini, emniyetin tedbirleri
nin yeterli olup olmadığının komisyonca'takdir edilmesi gerektiğini, emniyetin müdahale etmeme
sinin daha olumlu sonuç verdiğini, yoksa çok daha büyük olaylar çıkabilecek olduğunu, 

Pankartların, sopaların ve elbiselerin alana nasıl girdiğini bilmediğini, (Ek: 86/241 - 86/259) 
31. 08.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, 1 Mayıs olaylarından 

zarar gören işyeri sahiplerinden Rafet DİKİCİ özet olarak; ' 
1 Mayıs günü Renault Bayiliği olan işyerinde bulunmadığını, saat 14.00'de telefonla işyerin

deki hasardan haberdar edildiğini, işyerinde 9 otomobilin tamamen veya kısmen yandığını, işyeri
nin cam ve çerçevelerinin kırıldığını, dükkânın kapalı iken hasar gördüğünü, hasar miktarının 10 
Milyar 500 Milyon lira olarak tespit edildiğini, tespitin valilik, kaymakamlık ve belediyeden gelen 
bir komisyon tarafından yapıldığını, (Ek: 86/259 - 86/263) 

32. 08.08.1996 tarihinde İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, Esenler İlçe Emniyet 
Müdürü Işık SUNGUR, özet olarak; 

Olay günü saat 07,30'dan itibaren Kadıköy Rıhtım'da görevli olduğunu, saat 14.00 civarında 
mitingin bittiğinin anons edildiğini, 15-20 dakikada işçilerin dağıldığını, daha sonra diğer grupla
rın geldiğini, yukarıdan Rıhtıma doğru gelen grupların etraftaki dükkânları tahrip ettiğini ve polise 
de saldırdıklarını, daha sonra oradaki amirleri Yaşar KESİM'in talimatı ile müdahale ettiklerini, 
kendisinin başından yaralandığını, " 

Kürsüye müdahale edildiğinde yeterli polis gücünün olduğunu, 4000 civarında illegal grupla
ra mensup kişilerin bulunduğunu, 

Tertip heyetince tedbir alınmış olmakla beraber yeterli sayılmayacağını, (Ek: 86/263 - 86/268) 
33. 08.08.1996 tarihinde, İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, olaylardan zarar gören 

Kadıköy Rıhtım Caddesindeki Uludağ Turizm'de katip olarak görev yapan Hasan DERVİŞOĞLU, 
özet olarak; 

Olay günü sabah saat 09.00'dan itibaren orada bulunduğunu, işyerinin Meydandan 500 metre 
uzakta bulunduğunu, konuşmaların uzun sürmediğini, mitingi organize edenlerin oradan ayrılma-
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sından sonra, etrafta tahribatlar başladığını, kendi çalıştığı işyerinin de camlarının kırıldığını,- top
lam 50-60 Milyon liralık zararın olduğunu, emniyet güçlerinin olaya müdahale etmediğini ve ara 
sokaklarda beklediğini, buna karşılık polisin çok tahrik edildiğini, küçük esnafın zarar gördüğünü, 
bu sırada saatin 14.30-15.00 olduğunu, 

Hasar tespitleri sonucunda kendilerine herhangi bir,ödemede bulunulmadığını, kendisinin o iş
yerinden ayrıldığını ve halen başka bir yerde çalıştığını, (Ek: 86/269 - 86/272) 

34. 08.08.1996 tarihinde, İstanbul'da yapılan komisyon toplantısında, MİT İstanbul Bölge 
Başkam Galip TUĞCU, özet olarak; 

Bu sene 1 Mayıs olaylarının geçmiş senelerdekine nispetle biraz daha hareketli geçeceğine da
ir, zaten olayın öncesinde münferit bazı bilgiler almaya başladıklarını, 

Esasen teşkilat olarak kuruluş kanununun 4 üncü maddesindeki görevleri yürütme çerçevesin
de, bu işi yapmalan gerektiğini, her sene de özellikle böyle belirli günlerde, çalışmaları biraz daha 
yoğunlaştırdıklarını, elde edilen bilgilerden biraz daha hareketli olacağını görünce, bazı ön bilgiler 
verdikten sonra, 30 Nisan 1996 tarihinde, Valiliğe, konunun aciliyeti nedeniyle Garnizon Komu
tanlığına, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Alay Komutanlığına bir kere daha elde edi
len bilgileri topluca takdim ettiklerini, burada da her örgütün tek tek ne yapacağına dair derledik
leri bilgileri "bu nota dahil ettiklerini ve bunları faksla bu kuruluşlara arz ettiklerini, son bilgilerle 
beraber özellikle illegal kuruluşların meseleyi maksadından saptırarak terör gösterisine döndürmek 
isteyeceğinin ortalığı kargaşaya getirecekleri hususunun bu raporda yer aldığını, hatta, atacakları 
sloganların bile büyük ölçüde kendilerince bilindiğini, 

DHKPC örgütünün 1 Mayıs gösterileri sırasında Kadıköy miting alanında düzenlenecek et
kinliklere askeri kamuflaj elbisesi kumaşından dikilmiş pantolon ve yelekler giymiş unsurlarıyla, 
askeri yürüyüş şeklinde kortej halinde katılacaklarının 26 Nisan tarihinde gönderdikleri bilgi not
larında yeral di ğını, 

Ayrıca, korteji korumakla görevli bir güvenlik zinciri de oluşturacaklarının, bu unsurların da 
siyah pantolon, siyah ayakkabı, ön ve arkalannda parti amblemleri yazıları basılmış siyah tişörtler 
giyeceklerinin istihbar olunduğuna dair bilgi verdiklerini, devletin en azından üniforma tipi bir kı
yafetle o meydana gelineceğini, artık bu bilgiden itibaren biliyor olduğunu, (Ek: 86/273 .L 86/282) 

35. 21.11.1996 tarihinde Ankara'da yapılan komisyon toplantısında Kadıköy İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli Başkömi ser Uğur BAŞLANGIÇ özet olarak; 

Halen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğunu, olay günü 1 no.lu arama nok
tasında görev yaptığını, sabahın erken saatinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden 14 kişi ile 
birlikte görev yerinde bulunduğunu, 100-150 kadar Çevik Kuvvetin de orada bulunduğunu, kendi
lerinin 2 yasadışı grup arasında kalarak ara sokaklara çekildiklerinden birkaç dakika sonra silah 
sesleri duyulduğunu, fakat vatandaşlardan birisi ateş edildiğini yahut polisin vatandaşlara âteş etti
ğini görmediğini, silah seslerinin geldiği yerle kendilerinin arasında önemli bir mesafe bulunduğu
nu, ambulansların gelip gittiğini gördüğünü, bu konuda daha fazla bilgisi olmadığını (Ek: 86/285 -
86/288) / 

36. - 21.11.1996 tarihinde Ankara'da yapılan komisyon toplantısında İstanbul Emniyet Mü
dürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Mustafa AYDIN özet olarak; 

Olay günü 1 no.lu arama noktasında görevli bulunduğunu, silah seslerini duyduğunu, ancak 
vuran veya vurulanlarla ilgili birşey görmediğini, kendisinin olayın meydana geldiği yere epeyce 
uzakta olduğunu, (Ek: 86/289 - 86/291) 
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37. 21.11.1996 tarihinde Ankara'da yapılan komisyon toplantısında İstanbul Emniyet Müdür
lüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Mahmut ÇOPUR özet olarak; 

Olay günü 1 no.lu arama noktasında görevli bulunduğunu, ölüm olaylarıyla ilgili olarak ateş 
edeni görmediğini, ancak ambulansları gördüğünü, ateş edilen yerle kendilerinin arasında 450-500 
metre mesafe bulunduğunu, (Ek: 86/292 - 86/294) 

38. 21.11.1996 tarihinde Ankara'da yapılan komisyon toplantısında İstanbul Emniyet Müdür
lüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Tan SÂĞOĞLU özet olarak; 

Olay günü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi olarak 1 no.lu arama noktasında görevli bulun
duklarını, şu anda Elazığ'da görevli olduğunu, ölüm olaylarıyla ilgili olarak ateş edeni görmediği
ni, kimin vurulduğunu da görmediğini, sadece iki grup arasında kalan kuvvetlerin sokağa gidişleri 
şırasında havaya ateş edildiğini gördüğünü, (Ek: 86/294 - 86/295) 

Belirtmişlerdir. 

VII. DEĞERLENDİRME: 
Kocaeli Milletvekili Şevket KAZAN ve 15 arkadaşının 03.05.1996 tarihinde TBMM Başkan

lığına verdikleri önerge üzerine, TBMM Genel Kurulunun 51 inci birleşiminde, 14.05.1996 tarih 
ve 422 no'lu kararı ile kurulan ve 1 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul-Kadıköy Meydanında meydana 
gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiasını araştırmakla görevli bulunan 9 üyeli komis
yonumuz; 

20.06.1996 tarihinde ilk toplantısını yapmış, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimini 
gerçekleştirmiş, 27.06.1996 tarihinden itibaren de çalışma planı üzerinde görüşme yaptıktan sonra 
çalışmalarına fiilen başlamıştır. 

Bu kapsamda, ilk olarak zamanın İçişleri Bakanı Ülkü GÜNEY ziyaret edilmiş, kendisinden 
olay hakkında bilgi alınmış, konu ile ilgili olarak Bakanlıkça yaptırılan soruşturmaya ilişkin dos
yanın komisyona intikali hususu talep edilmiştir. 

Bunu takiben Emniyet Genel Müdürü ve Ankara'da bulunan İşçi Konfederasyonu ilgilileri ko
misyona davet edilerek bilgilerine başvurulmuştur. 

Yapılan çeşitli yazışmalarla ilgili birimlerden olaylarla ilgili bilgi ve belgeler istenmiş; 
04.08.1996 - 11.08.1996 tarihleri arasında İstanbul'da çalışılarak emniyet ve MİT mensupları, di
ğer bazı kamu görevlileri, sendika temsilcileri ve olaylardan etkilenen işyeri sahipleri veya men
suplarının konu ile ilgili bilgilerine başvurulmuştur. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde edilen ve dosyada mevcut olan belge ve bilgilere göre; 
1996 yılı Nisan ayının başlarından itibaren, illegal aşırı sol örgütlerin yayın organı olan çok 

sayıda dergi tarafından memurlar, işçiler, öğrenciler, köylüler gibi çeşitli toplum kesimlerinin 1 
Mayıs mitingine katılmaya; direniş, savaşma, dayanışma ve mücadeleye davet edildiği; çeşitli ille
gal gruplar tarafından aynı doğrultuda bildiriler dağıtıldığı anlaşılmıştır. 

1996 yılında 1 Mayıs kutlamalarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hü
kümlerine göre toplantı alanı olarak tesbit edilen Kadıköy İskele Meydanında yapılması amacı ile 
TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK yöneticileri mutabakata varmışlar ve bu doğrultuda 
19.04.1996 tarihinde İstanbul Valiliğine müracaat etmişlerdir. 

Sendikaların, mitinge katılımın çok olması için siyasi partiler, dernekler gibi legal örgütleri 
mitinge katılmaya davet ettikleri de anlaşılmaktadır.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 179) 



- 6 0 -

Illegal gruplardan büyük bir çoğunluğu çağrıda bulundukları taraftarlarına, Kadıköy Meyda
nına gelmelerini duyurmuş, bir kısmı ise Taksim Meydanında toplanma duyurusu yapmışlardır. 

Yasadışı sol grupların tüm bu faaliyetleri, mitinglere nerede katılacakları, hangi sloganları, 
pankartları kullanacakları, ne çeşit bildiriler dağıtacakları, ne çeşit kıyafetler giyecekleri, hangi 
isimler altında gösteriye katılacakları, mitingde şiddete başvurulacağı, mitingden önceki günlerde 
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve özellikle de MİT tarafından tesbit edilmiş ve 
başta Valilik olmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. 

22 Nisan 1996 tarihinde toplantının yapılmasına Valilikçe izin verildikten sonra, herhangi bir 
yürüyüş yapılmayacağının, Kadıköy Meydanının sadece toplantı alanı olarak belirlendiğinin, bu 
bölgede yürüyüş güzergahı belirlenmediğinin düzenleme kurulu başkanına tebliğ edildiği anlaşıl
mıştır. 

25 Nisan 1996 tarihinde il Emniyet Müdürlüğü tarafından ilgili makamlara yazılan bir yazıda, 
Kadıköy Belediyesi önünden toplu yürüyüş yapılacağı yönünde duyumlar alındığı, buna göre ge
rekli tedbirlerin de alındığı belirtilmektedir. 

1 Mayıs 1996 tarihinde esas itibariyle Kadıköy iskele Meydanında yasal olarak toplantı izni -
verilmiş olmakla beraber, başta Taksim meydanı olmak üzere 18 ayrı yerde korsan gösteriler yapı
labileceği duyumları üzerine, bu yerlerde de tedbir alınması gerektiği, ayrıca jandarma bölgesinde 
de Esenyurt, Arnavutköy ve Sangazi gibi tedbir alınması gereken yerlerin bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

Olay tarihinde istanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 1 İl Emniyet Müdürü, 19 Emniyet 
Müdür Yardımcısı, 96 Şube Müdürü, 124 Emniyet Amiri, 630 başkomiser, 415 komiser, 498 ko
miser yardımcısı, 21104 polis memuru, 1983 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere, 24870 perso
nel bulunduğu; bu personelin 39 şube müdürlüğü ve 32 ilçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görev 
yaptıkları, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan toplam memur sayısının 2800 olduğu 
anlaşılmıştır. 

Aynı tarihte istanbul Emniyet Müdürlüğünün, 1484 binek otosu, 7 binek arazi, 480 minibüs, 
10 midibüs, 48 otobüs, 8 kamyon, 443 motosiklet, 26 kurtarıcı-çekici, 4 deniz motoru, 1 cenaze 
otosu, 2 akaryakıt tankı, 15 panzer, 2 ambulans, 4 su püskürtücü panzer, 4 özel donanımlı zırhlı ak
rep olmak üzere 2547 aracının bulunduğu görülmektedir. 

Bunlardan başka, müdürlük bünyesinde, çeşitli cins ve özelliklerde toplam 28404 silah, 866 
çelik yelek, 123 çelik başlık, 1400 kalkan, 4648 kelepçe, 797 gaz maskesi,T İ693 job, 3 bomba 
örtme battaniyesi, 2 bomba uzmanı elbisesi, 3 dürbün, 2 metal arama dedektörii, 28 kapı dedektö-
rü ve 799 gaz süzgecinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Belirtilen personel mevcudu Ve diğer imkânlardan 1 Mayıs 1996 tarihinde, Kadıköy Meydanı 
ve çevresinde, görevlendirilen Emniyet Müdür Yardımcısı, şube müdürü, şube müdür yardımcısı, 
emniyet amiri ve daha alt rütbeli personel toplamının 4009 olduğu; bunlarda 1 şube müdürü, 2 şu
be müdür yardımcısı, 9 emniyet amiri, 4 başkomiser, 4 komiser, 24 komiser yardımcısı ve 1340 po
lis memuru olmak üzere toplam 1384 ünün çevik kuvvet şube müdürlüğü personeli olduğu; diğer 
taraftan alandaki 4009 kişilik kuvvetin 2354 ünün fiilen görev yaptıkları, 1655 inin ise çeşitli bi
rimlerden teşekkül ettirilerek şevke hazır kuvvet olarak bulundurulduğu anlaşılmaktadır. 

Kadıköy meydanında gerektiğinde görev yapmak ve 2 si su panzeri olmak üzere 4 panzer ve 
3 akrep, ayrıca 50 çelik yelek, 660 şeffaf kalkan, 110 gaz maskesi, 140 gaz maskesi filtresi, 13 gaz 
tüfeği, 5 tüfek gaz bombası, 5 tüfek gaz bombası fişeği, 40 büyük boy kalkan, 2 yangın söndürme 
tüpü, 1398 cop, 8 köpek ve 185 adet bariyer bulundurulduğu belirlenmiştir. 
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Aynı gün Taksim Meydanında ise, Çevik Kuvvet mensuplarından 1 şube müdür yardımcısı, 4 
emniyet amiri, 4 başkomiser, 5 komiser, 9 komiser yardımcısı ve 836 polis memuru görevlendiril
miştir. 

Gerek Kadıköy Meydanında, gerekse ilin diğer bölgelerinde, emniyet kuvvetleri tarafından 
önlenemeyecek büyüklükte bir toplumsal hadiseye fırsat vermemek için, 3 üncü kolordu ve İl Jan
darma Komutanlığına 25.4.1996 tarihinde yazılan bir yazı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hüküm
leri gereğince, yeterli ihtiyat kuvvetin 1 Mayıs günü,hazır bulundurulmasının Valilikçe istendiği; 
30.04.1996 tarihinde yazılan bir yazı ile de, 3 üncü kolordu Komutanlığından, görevlendirilecek ih
tiyat kuvvetin 1 taburunun Fenerbahçe Stadyumu yanında, 1 bölüğünün GATA bahçesinde, 1 bö
lüğünün Taksim Gezi Parkında saat 09.00'da hazır bulundurulmasının istendiği tesbit edilmiştir. 

Toplantı hazırlıkları kapsamında, Valilikçe, ayrıca, yeteri kadar belediye otobüsü, itfaiye ara
cı, deniz otobüsü, ses yükseltici araç, diğer deniz ulaşım araçlarının, gerek mitinge katılanların, ge
rekse emniyet kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen miktarlarda, yerlerde ve saatler
de hazır bulundurulmasının ilgisine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu Belediye 
Başkanlığı veya Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden yazılı 

', olarak istendiği görülmüştür. 

Mitingle ilgili olarak, 291 TSayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanması-
. na Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, Vali Yardımcısı Osman DEMİR başkanlığında, 1 inci 
Ordu Komutanlığı, 3 üncü Kolordu Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, MİT Bölge Başkanlığı ve 
İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinin katılımı ile Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında Asayiş 
Harekat Merkezinin oluşturulduğu, temsilcilerin 1 Mayıs 1996 günü saat 08.00'den itibaren belir
tilen yerde bulunmalarının ilgili birimlerden istendiği belirlenmiştir. . , • 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken; Valilik Makamında 22.04.1996 tarihinde, 1 Mayıs mitingi ile 
ilgili tedbirlerin görüşüldüğü ve Emniyet Müdürü ile İl Jandarma Komutanının katıldığı bir toplan
tı düzenlenmiş olduğu ifade edilmiştir. 

Daha önceden yazılı olarak talep edilen takviye askeri birliklerin, istenilen saatte belirtilen yer
de bulunmadıklarının tesbiti üzerine Asayiş Harekat Merkezindeki görevlilerce, askeri yetkililerle 
yapılan telefon görüşmeleri sonunda sadece Fenerbahçe Stadına bir jandarma komando bölüğünün 
saat 12.30 civarında gönderildiği anlaşılmıştır. 

Miting alanının çevresinde 45 arama noktası tesbit edilerek, alana girmek isteyen göstericile
rin bu noktalarda aranmasının planlandığı, bu noktalarda ortalama 30 civarında personel ve muh
telif miktarlarda çevik kuvvet personeli görevlendirildiği; ayrıca 12 hakim nokta tesbit edilerek ala
nın kontrol altında tutulmasının planlandığı görülmüştür. Arama noktaları miting alanı çevresinde 
oluşturulmanın ötesinde, bir taraftan da Kadıköy Belediyesine kadar uzanan yaklaşık 600 m. me
safedeki caddenin iki yanındaki sokaklar ile Belediye önündeki meydana açılan yolların girişlerin
de de oluşturulmuştur. 

1 Mayıs 1996 günü sabah saat 08.00"den itibaren, farklı yönlerden gelen gösterici grupların, 
45 arama noktasından vç özellikle Kadıköy Belediyesi civarındaki arama noktalanndan Kadıköy 
Belediyesi önünde toplanmaya başladıklan; ilk çatışmanın da saat 09.30 sıralarında, Belediye ya
nında demiryolu köprüsü altındaki 3 no'lu arama noktasında kontrol yapan güvenlik kuvvetlerine, 
arama yaptırmak istemeyen 500 kişilik bir yasadışı maskeli bir grubun saldırması ile ortaya çıktığı 
anlaşılmıştır. İkinci çatışma ise, Ziverbey Caddesi girişinde bulunan 1 no'lu arama noktasında 
meydana gelmiştir. Saat 09.45 civarında yaklaşık 1500 kişilik maskeli ve yasadışı pankartlar taşı
yan bir grup, 1 no'lu arama noktasına gelmişler, polisin ikazlarına rağmen kendilerini arattırmamak 
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için polise taşlı sopalı saldırıda bulunmuşlardır. Bu sırada daha önce alana giren grupların da diğer 
gruba destek vermek amacı ile polise saldırdığı, orada bulunan Garanti Bankası şubesinin camları
nı kırdıkları, çevik kuvvete ait panzeri tahribe çalıştıkları, polis otosuna zarar verdikleri, Emniyet 
Müdür Yardımcısı ile iki polis memurunun yaralanmasına yolaçtıkları tesbit edilmiştir. Bu arada 
iki kalabalık yasadışı grup arasında kalan görevlilerin müessif bir olaya meydan vermemek için iyi 
niyetli olarak, arama noktası üzerindeki aralara doğru çekildikleri, takviye kuvvetlerin gelmesinden 
sonra durumun normale döndüğü ifade edilmektedir. 

Takviye kuvvetlerinin gelmesinden önce ve arama yapan görevlilerin çekildiği sırada kimin ta
rafından ve ne şekilde atıldığı tesbit edilemeyen silah seslerinin duyulduğu, bunun sonucunda da, 
Dursun ODABAŞ, Hasan ALBAYRAK ve Levent YALÇIN adlı kişilerin kaldırıldıkları hastanede 
hayatlarını kaybettikleri belirtilmektedir. Bu kişilerin ölümü ile ilgili faillerin tesbiti için Kadıköy 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam etmekte olduğu da ayrıca öğrenilmiştir. 

Saat 10.00 civarında, Kadıköy Evlendirme Dairesi yanında bulunan 5 no'lu arama noktasına 
gelen 20-30 kişilik bir grubun arama yaptırmamak için başka bir grubun da desteği ile polise.sal
dırıya geçtikleri, bu arama noktasındaki görevlilerin, olayları büyütmemek amacı ile Söğütlüçeşme 
tren istasyonu çıkışında oluşturulan 4 no'lu arama noktası görevlilerinin yanına çekilmesine rağ
men saldırının devam ettiği, tren istasyonu, bazı emniyet otoları ile belediyeye ait bir aracın cam
larının kırıldığı, bazı emniyet görevlilerine saldırıldığı anlaşılmıştır. , 

Bu saatlerde, kalabalıkların toplandığı alanda bulunan sendika temsilcileri ve tertip komitesi 
üyelerinden bazılarının alandaki olaylardan haberdar olması ve yasadışı grupların taşkınlıklarını, 
sayılarını, ve topluluğa hakimiyetlerini gördükten sonra mitingin bittiğini o sırada ilan etmenin uy
gun olacağını düşündükleri ancak daha büyük gerginlikler yaşanacağı düşüncesi ile böyle bir uy
gulamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. > 

Kalabalıkların toplandığı alanda yaşanan bu gerginlikler, sendikacıları ve tertip komitesini, 
mitingi belirlenen saatten önce başlatmaya sevketmiş, 11.00 sıralarında oluşturmayı düşündükleri 
korteji saat 10.30'da oluşturup yürüyüşü başlatmışlardın Kortejin ön sıralarında sendikalarca oluş
turulan işçi gruplarının yürüdüğü, en arkadan ise yasadışı grupların geldiği ifade edilmektedir. 

Kortejin saat 11.45 sıralarında miting alanına ulaşmasından önce, güzergah üzerinde bulunan 
MHP Kadıköy İlçe binasına, yaklaşık 500 kişilik maskeli bir grubun molotof kokteylli, taşlı, sopa
lı saldırıda bulunduğu, binada yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği; yine aynı güzergah
ta bulunan Vakko Mağazasına aynı grup tarafından taşlı sopalı saldırı yapılarak vitrindeki eşyala
rın yağmalandığı, yine aynı grup tarafından bu civarda bulunan bir polis memurunun ağır şekilde 
darp edilerek silah, telsiz ve kimliğinin kaybolmasına sebebiyet verildiği tesbit edilmiştir. 

Saat 12.00 civarında, gelen grupların alana yerleştirildiği ve mitingin başlatıldığı, saygı duru
şu, İstiklal Marşı ve türküler okunduğu, DİSK Genel Sekreteri Kemal DAYSAL ve TÜRK-ÎŞ Ge
nel Sekreteri Şemsi DENİZER tarafından konuşma yapıldığı, sanatçı Haluk ÖZKAN'ın kürsüye 
davet edilmesi üzerine 30-40 kişilik bir grubun kürsüye çıkmak istediği, sendika görevlilerince bu 
grubun engellenmeye çalışıldığı, buna rağmen kürsüyü kontrol altına alan grubun bu sırada konuş
ma yapmak üzere.kürsüde bulunan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TANRIVERDÎ'yi 
zorla kürsüden indirdikleri, daha sonra kürsüye çıkan ve grubu yatıştırmaya çalışan DİSK Genel 
Başkanı Rıdvan BUDAK'ın da başarılı olamadığı anlaşılmıştır. Yaklaşık saat 13.00 sıralarında mi
tingin sona erdiğinin ilan edildiği ve bu saatten sonra da yasadışı grupların kontrolüne geçen kür
süden, sanatçılar tarafından saz eşliğinde türküler söylendiği, bu arada alandan işçilerin ayrılmaya 
başladığı, sadece 5000 kişi civarında bir topluluğun kaldığı, yaklaşık saat 15.00 sıralarına kadar 
kürsüyü işgal eden bu grupların, bu saatten sonra dağılmaya başladıkları belirtilmektedir. 
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Bu işgal sırasında yasadışı pankartlar ve dövizler açan, sloganlar atan, konuşmalar yapan grup
lar, bütün ikazlara rağmen dağılma sırasında da Rıhtım Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerin
de bulunan banka, döviz büroları, mağazalar, oto galerileri, pastane, turizm acentaları, trafik lam
baları ve muhtelif işyerlerine molotof kokteylli, taşlı, sopalı ve şişeli saldırılarda bulunmuşlar, 
binaları yağmalamaya çalışmışlar, yaklaşık 10 araca hasar vermişler, 2 otoyu yakmışlar, tüm bu 
tahribatlar sırasında yaklaşık 105 işyerinde 27 Milyar liralık hasar ortaya çıkmıştır. 

1 Mayıs 1996 tarihinde Kadıköy'de meydana gelen olaylarda çeşitli şekillerde yakalanarak İs
tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına sevkedilen toplam 421 kişiden 95'i hakkında 
TCK.nun çeşitli maddelerine göre işlem yapılması talebi ile kamu davası açıldığı, 93 sanık hakkın
da, eylemleri 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, özel ve resmi binaları tahrip ve izrar suçlarından 
dolayı görevsizlik kararı verildiği, 233 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildiği belirtilmiştir. 

Olaylardan sonra, İçişleri Bakanlığı tarafından, mitingle ilgili olarak, il yönetimi ve güvenlik 
kuvvetleri tarafından mitig öncesinde, icrası sırasında ve sonrasında gerekli tertip ve tedbirlerin 
alınmasında, mal ve can güvenliğinin korunmasında görevlilere izafe edilebilecek bir ihmal ve 
kusurun bulunup bulunmadığı hususunda, inceleme yapmak üzere görevlendirilen iki mülkiye baş
müfettişinin araştırmaları sonucunda, birçok noksanlıkları ve ihtiyaçları bulunan emniyet güç
lerinin 1 Mayıs ile ilgili aldıkları tertip ve tedbirlerin imkân ve kabiliyetleri oranında olduğu, bu 
nedenle İstanbul Emniyet görevlilerine izafe edilecek bir ihmal ve kusurun bulunmadığı kanaati 
belirtilmiştir. 

Mitinge katılan kalabalığın, Kadıköy Belediyesi önünde toplanarak miting alanına gitmeleri 
sonucu, Belediye-Altıyol miting alanı güzergahında trafiğin tamamen durduğu, yoğun iş yerleri 
bulunan bu güzergahta ticaret hürriyetinin engellendiği, yine bu güzergahta siyasi parti teşkilatları 
gibi hassas yerlerin bulunduğu, toplantı sonunda da toplu taşım araçları durak yeri olan alanda top
luluğun yoğunluğu nedeniyle trafiğin uzun süre kapalı kaldığı, bu yerin toplantı alanı olarak tespit 
ve ilanından sonra otopark haline getirildiği, otopark işleticilerinin mitingler nedeniyle zarar gör
düğü ve bunu dilekçe ile Valiliğe bildirdiği gerekçesi ile bu alanın 15.05.1996 tarihinde Valilikçe 
miting alanı olmaktan çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

1 Mayıs" 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olayların öncesine ve olay gününe 
ait gelişmelerin yukarıdaki şekilde özetlenmesinden sonra, Araştırma önergesinde yeralan soruların 
da ışığında, olay öncesi ve olay gününe ilişkin şu değerlendirme ve tesbitler yapılabilecektir: 

1.1 Mayıs 1996 tarihinden Önceki günlerde İstanbul Valisinin izinde olması maksatlı bir 
hareket olmayıp, bir tesadüftür ve talihsizlik olarak değerlendirilmektedir. Vali 1 Mayıs günü İs
tanbul'da olmaya çok gayret etmesine rağmen uçağının arızalı olması sebebiyle zamanında 
yetişememiştir. Bu husus dosya münderecatından da anlaşılmaktadır. Esasen Vali izinden dönün-
ceye kadar yerine vekalet eden Vali Yardımcısı da vekil sıfatıyla kendisinin bütün yetkilerine haiz
dir. Dolayısıyla bu konuda bir boşluk olmadığı kanaatına varılmaktadır. 

2. Askeri birliklerden yardım istemek amacıyla ilgili Komutanlığa iki yazı yazılmış, bu 
yazılardan ikincisinde hangi kuvvetin nerede bulunacağı hususu da belirtilmiştir. Yani bu husus 
kanuna ve usule uygun cereyan etmiştir. Fenerbahçe Stadyumunda bekleyen jandarma birliğine ih
tiyaç duyulmadığı için kullanılamamıştır. Kullanılabilmiş olsaydı daha faydalı ve isabetli olacağı 
kanaati oluşmuştur. . 

3. İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişleririoe hazırlanan raporda, İstan
bul'da polis sayısının genel olarak yetersiz olduğu, özellikle çevik kuvvetin sayısının 2800 den 
6000 e çıkarılması gerektiği vurgulanmaktadır. 
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Miting öncesi alınan ciddi istihbarata göre sadece Kadıköy'de değil, emniyet bölgesinde 18 
ayrı yerde olay beklendiğine göre, Kadıköy miting alanında 45 ayrı yerde arama noktası teşekkül 
ettirilmesi, zaten yetersiz olan kuvvetlerin 30 civarında kişilik gruplar halinde ve çevik kuvvetin de 
çeşitli yerlerde tampon oluşturmak amacı ile bulundurulması, dağınık ve zayıf görünmesine neden 
olmuş, toplu halde bekleyen birlikler de kalabalık nedeniyle miting alanında yeterince manevra ve 
intikal imkânına sahip olamamıştır. 

4. Yine Mülkiye Müfettişlerinin raporunda yeraldığı gibi, polisin araç gereç noksanları bulun
duğu, ancak su panzeri gibi mevcut araçların da etkili bir şekilde kullanılamadığı anlaşılmıştır. 

5. Tertip Komitesine, Kadıköy'de sadece toplantı alanının bulunduğu, yürüyüş güzergâhının 
bulunmadığı tebliğ edilmesine ve Kadıköy Belediyesi önünde toplanılarak kortej oluşturacağının 
istihbar edilmesine rağmen, burada toplanmayı caydırıcı bir toplu kuvvetin (askeri kuvvet de ola
bilir) orada bulundurulması ve kalabalığın bekletilmeden alaria gönderilmesi sağlanamamış, arama 
noktaları Belediye önündeki alanın ve buradan miting alanına giden yolun iki yanında oluşturula
rak âdeta tabii bir yürüyüş güzergâhı oluşturulmuştur. . . . . 

6. 2911 Sayılı Kanuh'un 12. maddesi hükmüne göre, Düzenleme Kurulunun, toplantının sü
kun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla, bunun için gerekli ön
lemleri almakla ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını istemekle yükümlü tutulduğu ve 
bu konuda yeteri kadar görevliyi alanda bulundurmaya söz verdikleri halde, mitingin Kurban Bay
ramı tatiline rastlaması nedeniyle yeterli görevli bulunduramadıkları kurul üyeleri tarafından itiraf 
edilmiştir. 

7. Miting öncesinde alınan tüm istihbarata ve olayların çıkacağının çok açık olarak bilinme
sine rağmen, Komisyonumuzca bilgisine başvurulan bazı kişilerin ifadelerinden, tedbirlerin önce
ki yıllarda olduğu ölçüde alındığı anlaşılmıştır. 

8. Toplantıya gelmek için muhtelif semtlerde toplanan kişilerin, izdiham ve kuvvetlerin da-
. ğılması sebebiyle, ilk toplandıkları yerlerde etkili şekilde aranamadığı anlaşılmıştır. 

9. Miting alanına yasadışı gruplarca sokulan pankartların, üniforma şeklindeki kıyafetlerin, 
sopaların ve çeşitli suç aletlerinin daha önceden alana yakm bir yerde muhafaza edildiği veya bir 
sendikanın aracı ile getirildiği iddia edilmekte ise de, bunun kesin delillerle tesbit edilemediği an
laşılmıştır. Esasen alana giren grupların yeterince aranamadığı hatta bazan arama yapan polis kuv
vetlerinin iki saldırgan grup arasında kalarak ara sokaklara çekildiği de dikkate alınırsa, bu suç alet
lerinin çoğunlukla o gruplarla beraber o sırada dışarıdan getirilmiş olması ihtimali daha fazla kuv
vet kazanmaktadır. 

10. Polisin sayıca yetersiz olması, yeterli donanımdan yoksun olması, kalabalık nedeniyle in
tikal ve manevra kabiliyetini kullanamaması, son bir yılda kamuoyunda polisin büyük bir manevi 
baskı altında bulunması gibi nedenlerle olaylarda caydırıcı olamadığı, sadece olayların meydana 
gelmesinden sonra grupları dağıtmaya çalıştığı, herşeye rağmen elindeki bütün imkânları olabildi
ğince kullanarak olayların üstüne gittiği, hatta bu sırada 50 güvenlik görevlisinin yaralandığı anla
şılmıştır. 

Esasen polisin fazla sert ve kırıcı davranmaması, olay günü bulunan ortam dikkate alındığı za
man oldukça basiretli bir tutum olarak değerlendirilmiştir. Aksi halde, ölü sayısının ve maddi ha
sarın çok daha fazla olabileceği, toplumumuz açısından kapanması güç yeni yaraların açılabilece
ği gerek ilgili kamu görevlilerinin ve gerekse mitingi tertipleyen sendika yöneticilerinin ortak ka
naatidir. Komisyonumuz da bu görüşe katılmaktadır. 
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11. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı mitingde olay çıkaran grupların en fazla 4500-5000 kişi
den oluştuğu, bu olaylar sırasında 105 işyerinde 27 Milyar liralık hasar tespit edildiği, 20 aracın 
tahrip edildiği, 19 vatandaşın yaralandığı, 3 vatandaşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. 

1.2. - Sayın Başbakan veya Bakan .tarafından polisin yetkisine bir müdahalede bulunulmadığı 
belirtilmiştir. 

VIII. SONUÇ : 

Elde edilen belge ve bilgilere göre, bir önceki bölümde yapılan değerlendirmelerin de ışığın
da, 1 Mayıs 1996 tarihinde Îstanbul-Kadıköy'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak, Komisyonu
muz tarafından özetle; 

1. Yasadışı örgütlerin 1 Mayıs mitingi öncesindeki günlerde yoğun hazırlıklar yaptıkları, bu 
hazırlıkları çeşitli aşırı sol dergiler ve bildiriler ile yandaşlarına ye kamuoyuna duyurdukları ve çe
şitli' kesimleri mitinge katılmaya, direnişe ve savaşmaya davet ettikleri; bu hazırlıklardan, emniyet 
tedbirleri almakla görevli makamların da istihbarat birimlerince haberdar edildiği, tüm bu gelişme
ler, hadisenin ağırlığı ve vahameti gözönüne alındığı zaman miting için alınan tedbirlerin yetersiz 
kaldığı, 

İstanbul Valisinin 1 Mayıs öncesi günlerde izinde olmasının maksatlı bir hareket olmayıp bir 
tesadüf ve talihsizlik eseri olduğu, 1 Mayıs günü İstanbul'da olmaya çok gayret etmesine rağmen 
uçağının arıza yapması nedeniyle yetişemediği, olayların Vali Yardımcılarının birisi tarafından ta
kip edilerek görevin ifâ edildiği, 

2. Polisin personel mevcudu, araç-gereç-moral ve eğitim bakımından noksanlıklarının bulun
duğu, bu duruma rağmen olaylara mümkün olduğu kadar müdahalede bulunulduğu, 

İllegal güçlerin haftalar ve aylarca önceden planlı ve programlı olarak, tek tip kıyafetlerle so
palar ve demir çubuklarla teçhiz edilmiş olarak meydana yürüdükleri ve toplantıyı sabote ettikleri, 

Daha önceden alınması gereken tedbirlerin yeterli olmaması sonucunda, olay günü karşılaşı
lan ortamda, polisin, silahının alınması, dövülmesi ve hatta hayatını kaybetmesi noktasına kadar 
varan saldırılara rağmen, fazla sert ve kırıcı davranmaması nedeniyle olayların daha büyümesinin 
ve çok daha üzücü sonuçlar çıkmasının önlendiği, polisin bu basiretli davranışının olumlu bulun
duğu, 

Polisin toplantının bidayetinden nihayetine kadar kendisine düşen görevi fedakarlıkla yaptığı 
ve daha büyük zararların önlenmesi daha çok can kaybıyla tahribatın önlenmesini temin ettiği, 

3. İstanbul polisinin gerek personel mevcudu, gerekse araç gereç bakımından ne ihtiyaçları 
bulunduğunun tespiti ve temininin gerektiği, 

4. - Toplantı ve gösteri yürüyüşleri için tespit edilen alan ve güzergahların, bu amaç için uy
gun, kamu düzeni ve güvenliğini bozmayacak şekilde tespit edilmesi gerektiği, zaten Kadıköy 
Meydanının da bu amaçla miting alanı olmaktan çıkarılmış olduğu, 

5. Olaylardan zarar gören vatandaşların zararlarının, bir hizmet kusuru sonunda ortaya çıktı
ğı ve tazminat talebi haklarının bulunmasına rağmen, bu davaların uzun zaman alması nedeniy
le vatandaşların mağdur oldukları ve vatandaşın devlete güveninin zedelenmesine yolaçabildi-
ği, ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu tür hasarların tazmininde daha pratik usuller öngö
ren yeni yasal düzenlemeler yapılabileceği, 
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6. - Komisyonumuzun, olaylar sırasında hayatını kaybeden 3 vatandaşın ölümü ile ilgili ola
rak da yazışmalar yapması ve ilgilileri dinlemesine rağmen aydınlatıcı bilgilere ulaşılamadığı, fa
illerin tespiti için Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın devam etmekte ol
duğu, 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

Raporumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Sözcü 
Nejat Arseven 

Ankara 

Üye 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

• ' Üye 

Eşref Erdem 
Ankara 

Başkanvekili 
Mehmet Cevdet Selvi 

İstanbul 
(Muhalefetimi yazılı sunacağım.) 

(Muhalifim. Gerekçemi 
yazılı olarak sunaca *ım.) 

Kâtip 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

. V 
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19 

20 

21 
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23 
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25 

26 

27 

28 

29 

Parça 
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2 

1 

10 

ı . 
9 

5 

10 

5 

8 

9 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

33 

13 

' 
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DİZİ PUSULASIDIR 

EVRAKIN 

Tarihi 

03.05.1996 

— 

14.05.1996 

14.05.1996 

11.06.1996 

20.06.1996 

10.07.1996 

31.07.1996 

01.08.1996 

03.10.1996 

27.06.1996 

09.07.1996 

12.07.1996 

31.07.1996' 

24.07.1996 

01.08.1996 

01.08.1996 

07.08.1996 

02.10.1996 

09.10.1996 

18.10.1996 

09.10.1996 

09.10.1996 

12.11.1996 

14.11.1996 

14.11.1996 

19.11.1996 

19.11.1996 

23.03.1996 

Sayısı 

461 

1592 

— 

422 

431 

• — 

12 

1729-2 

455 

26 

-

8 

11 

18 

15 

19 

21. 

24 

— 

29 

31 

28 

27 

34 

34 • • ; 

35 

36 

37 

490 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Özü 

Araştırma önergesi. 

Önergenin görüşülmesi. 

Önerge hakkında konuşmalar. 

T.B.M.M. kararı. 

Komisyonun görev dağılımı. 

Komisyon Başkanlığı yazısı ve ekleri 

Ek süre talebi. 

Mülkiye Müf. görevlendirilmesi. 

Tatilde çalışma kararı. 

Ek süre yazışmaları. 

Tutanaklar. 

Dinlenecek kişilere yazılar. 

Emniyet Gen. Müdürlüğü'ne yazı. 

Tatilde çalışma yazısi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan disiplin 
raporu isteme yazısı. 

İstanbul Valiliği'ne yazı. 

Sendika yöneticilerine yazı. 

Kadıköy C. Savcılığına yazı. 

Tutanak ve ekleri. 

Kadıköy C. Savcılığına yazı. 

İstanbul DGM.Başsavcılığına yazı. 

İçişleri Bakanlığına yazı. 

İçişleri Bakanlığına yazı. 

Toplantı çağrısı ve ekleri. 

Kadıköy C. Başsavcılığına yazı. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı. 

Toplantı çağrısı ve tutanaklar. 

İstanbul Valiliği kararları. 
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Parça 
Adedi 

1 

42 

3 

2 . 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

37 

1 

1 

1 

2 .' 

1 

6 

3 

1 

1 -

1 

4 

1 

6 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

Tarihi 

18.04.1996 

— • 

29.04.1996 

22.04.1996 

23.04.1996 

24.04.1996 

25.04.1996 

25.04.1996 

25.04.1996 

25.04.1996 

25.04.1996 

26.04.1996 

26.04.1996 

27.04.1996 

27.04.1996 

27.04.1996 

27.04.1996 

28.04.1996 

30.04.1996 

30.04.1996 

30.04.1996 

30.04.1996 

30.04.1996 

30.04.1996 

30.04.1996 

01.05.1996 

01.05.1996 

01.05.1996 

02.05.1996 

02.05.1996 

01.05.1996 

02.05.1996 

01.05.1996 

Sayısı 

96 

.' —. 

— 

038999 

3900-1 

4533 

040425 

40426 

40427 

40429 

041135 

155 

157 

2570 

2572 

2574 

—. 

1923 

2580 

2551 

2582 

— 

— 

158 

2579 

— 

• — ' ' • • ' • . 

— 

— : 

— 

— 

— 

— . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Özü 

İstanbul Şb. Md. yazısı. 

Muhtelif bildiri ve dergiler. 

Valiliğe müracaat ve tebligat. 

Valilik onayı. 

Valilik yazısı. 

İstihbarat yazısı. 

Valilik yazısı; 

Valilik yazısı.. 

Valilik yazısı. 

Valilik yazısı. 

Emniyet tedbirleri ve ekli listeleri. 

İstihbarat yazısı. 

İstihbarat yazısı. 

Valilik yazısı. 

Ek emniyet tedbirleri. •'. 

Valilik yazısı. 

Emniyet Md. toplantı tutanakları. 

Emniyet Müdürlüğü yazısı. 

Valilik yazısı. 

Valilik yazısı. 

Valilik yazısı. 

Emniyet Md. toplantı tutanakları. 

Tutanak. 

İstihbarat yazısı. 

Emniyet Müdürlüğü yazısı. 

Tutanaklar. 

İstihbarat bilgileri. 

Tutanak. 

Tutanak. 

Tutanak. 

Tutanak. 

Tutanak. 

Tutanak. 
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Sıra 

m, 
63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

Parça 
Adedi 

10 

4 

7 

3 

3 

15 

ı 
31 v 

9 

7. 

14 

11 

3 

1 

3 

43 

6 

34 

415 

3 

1 

1 

158 

296 

TîMİhİ 

01.05.1996 . 

01.05.1996 

01.05.1996 

01.05.1996 

01.05.1996 

02.05.1996 

03.05.1996 

03.05.1996 

03.05.1996 

07.054996 

03.05.1996 

— 

15.5.1996 

19.07.1996 

08.05.1996 

27.08.1996 

07.08.1996 

15.07.1996 

19.07.1996 

18.10.1996 

21.10.1996 

18.10.1996 

04.11.1996 

Sayısı 

— 

96 

— 

— . 

2615 

2661 

2665 

— 

2732 

— 

— 

047405 

156958 

189 

188289 

136 

85/49,59/19 

156928 

16760 

16740 

1996/92 c.iş. 

3205 

Özü 

Tutanak ve ekleri. 

Memur izlenim raporu. 

Bilgi notu. 

Tutanaklar. 

Hükümet komiseri raporu. 

DGM Başsavcılığına yazı ve ekleri. 

DGM Başsavcılığına yazı. 

Kadıköy C. Başsav.na yazı ve ekleri. 

Emniyet Müdürlüğü toplantı tutanağı 

DGM Başsavcılığına yazı ve ekleri. 

Hasar tespit raporu. 

Televizyon ve polis video kayıtları 
çözüm tutanağı. 

Valilik onayı. 

içişleri Bakanlığının yazısı. 

Kadıköy Kaymakamlığının yazısı. 

İçişleri Bakanlığının yazısı. 

Valilik yazısı. 

Disiplin raporları. 

İçişleri Bakanlığı yazısı ve ekli 
soruşturma dosyası. 

içişleri Bakanlığı yazısı. 

içişleri Bakanlığı yazısı. 

Kadıköy C. Başsavcılığının yazısı. 

istanbul DGM Başsavcılığının yazısı 

Komisyon tarafından dinlenenlere ait 
tutanaklar. 

(86) sıra numarasında (1359) parça evraktır. 
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T.B.M.M. 1 MAYIS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hazırlanan komisyon raporunda hiçbir konunun aydınlatılmadığı açıkça görülmektedir. Ve
rilen süreler içinde komisyonun çalışmalarını tamamlayamadığı kanısındayım. 

Bu nedenle T.B.M.M. İçtüzüğünün 105 inci maddesi gereğince "Genel Kurulda görüşme açıl
masını" gerekli ve yararlı görmekteyim. Bu gerçekleşmediği takdirde T.B.M.M. araştırma komis
yonlarına olan güvensizlik daha da artacaktır. 

Çünkü komisyonumuzun yaptığı çalışmalarda yetkili ve görevlilerden yeterli ve gerekli bilgi
ler alınamamıştır. Özellikle 3 vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan araştırma ve yazışmalardan 
hiçbir aydınlatıcı bilgi elde edilememiştir. 

ı Savcılığın ölümlerle ilgili ne gibi çalışma yaptığı, ölüme neden olan mermilerin balistik rapor
ları ve diğer bulgular hakkında yazılı bilgi istenmesine rağmen komisyona hiçbir makamdan yanıt 
gelmemiştir. 

Muhalefette iken araştırma önergesini veren Sayın Şevket Kazan Adalet Bakanı olmasına rağ
men, araştırma önergesinde yer alan konuların aydınlatılmasıyla ilgili hiçbir katkı sağlamamıştır. 
Sorunların saptanması yönünde hiçbir girişimde bulunmamıştır. 

1 Mayış mitinginden önce illegal örgütler tarafından yayınlanan dergilerde, MİT tarafından 
hazırlanan raporlarda ve ilgili makamlara verilen bilgilerde olayların çıkabileceği anlaşıldığı halde 
yeterli hazırlığın yapılmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı, alınamadığı görülmüştür. 

Mülkiye müfettişlerinin raporunda da saptanan davranışlar nedeniyle Sayın Valiye aylık kesi
mi cezası teklif edilmiştir. Ancak İçişleri Bakanlığınca cezaya gerek görülmediği bildirilmiştir. Bu
nu anlamakta güçlük çekilmektedir. Veya daha ciddî değerlendirmek gerekmektedir. 

Çevreye verilen zarar ve saldırılar miting sona erdikten sonra meydana gelmiştir. Güvenlik 
güçlerinin koordinasyonu sağlanamamış, askerî birliklerden yardım alınamamıştır. 

Olayların kaynağını teşkil eden temel sorunlar araştırıİamamıştır. Örneğin ülkede yaşanan yo
ğun göç olayı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, sosyal adaletsizlik, gençlik politikasızlığı, 
eğitim ve eğitim politikasındaki yetersizlik, halkta uyanan umutsuzluk ve yalnızlık duygusu gibi 
toplumsal huzursuzluğa katkı sağlayan faktörler değerlendirilememiştir. 

Güvenlik güçlerinin eğitimi, ekonomik ve sosyal hakları, idarî sıkıntıları ve çalışma koşulları 
raporda ele alınamamıştır. -

Yukarıda özetlediğim nedenlerle de komisyon raporuna muhalefet etmekteyim. 
Saygılarımla. 

Cevdet Selvi 
İstanbul 

DSP Genel Başkan Yardımcısı 
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TÜRKİYE 10/67 ESAS NO.LU ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNA 
MUHALEFET GEREKÇESİ 

10.12.19% 

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

Yapılan bütün inceleme ve araştırmalardan, toplanan delillerden, dinlenen kişilerden; 

1. Kadıköy İskele Meydanının etkin güvenlik tedbirlerinin alınmasını güncelleştirecek fizikî 
yapıda olmasına rağmen miting alanı olarak tespit edildiği ve bu olumsuzluk bilindiği halde bura
da miting yapılmasına izin verildiği, raporun sonuç bölümünün 4 üncü maddesinde bundan böyle 
Kadıköy Meydanının miting alanı olmaktan çıkarılmış olmasının ifade edilmiş olması geçmişe dö
nük sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı, 

2. Çok önceden mitingi sabote edecek illegal örgütler, yapacakları eylemler, kıyafetlerine ve 
sloganlarına varıncaya kadar bütün ayrıntıları ile istihbar edilmiş ve hatta kendi yayın organların
dan ilan edilmiş olmasına rağmen, olay öncesi tarihlerde ve saatlerde güvenlik güçlerince yeterli 
önlemlerin alınmadığı, grupların miting alanına girmeden çok önce, uzak noktalarda ve birleşme
den etkisiz hale getirilmesi mümkünken, böyle bir yola başvurulmadığı, hatta İstanbul Emniyet 
Müdürünün "kamuoyu bunları görsün istedik" biçimindeki açıklaması ile, bilinçli olarak müdaha
le edilmediğinin anlaşıldığı, 

3. Havadan kontrolün zamanında başlamadığı ve yeterince sağlanamadığı, 

4. Tek tip üniforma giyerek ellerinde sopalarla, askerî bir düzen içerisinde miting alanına ge
len militanlar önceden görüldüğü halde, gelişlerinin engellenmediği ve etkisiz hale getirilmediği, 
oysa bunların elbiselerinin nerede dikildiğinin bile bilindiğini, bunun önceden istihbarat örgütlerin
ce ilgili mercilere bildirildiğinin bilindiği, 

5. Aranarak alana bırakılan kişilerin taş ve sopalarla saldırıda bulunduğu, Emniyet Genel Mü
dürünün de taş ve sopaların miting alanına getirildiğini belirttiği, kısacası güvenlik güçlerinin olay 
öncesi ve sırasında yeterince arama ve inceleme yapmadığı, 

6. Kamuya ve özel kişilere ait bina ve araçlara saldırılar yapılırken güvenlik güçlerinin hiç mü
dahale etmediği, eldeki panzer, itfaiye gibi araç ve gereçlerin etkin bir şekilde kullanılmadığı, 

7. Mevcut güvenlik güçlerinin sayıca ve araç-gereç bakımından yetersiz olduğu, gereken dü
zeyde eğitilmediklerinin ve deneyimsiz olduklarının açıkça görüldüğü, 

8. Telsiz muhaberesinin yeterli ve sağlıklı olması için gerekli tedbirlerin alınmadığı, 

9. Ölen üç yurttaşımızın neden ve ne şekilde öldükleri konusunda yeterli bilgi ve belgelerin 
bulunmadığı veya yeterli bir açıklama yapılmadığı, 

10. İçişleri Bakanlığının başta vali olmak üzere olay öncesinden itibaren takdir hataları gös
teren sevk ve idareyi etkili bir şekilde yapamayan, özellikle askerî birliklerle koordinasyonu sağla
namayan yetkilileri suçsuz bulduğu, oysa böylesine önemli bir günde, hatta bu günün öncesinde va
li ile emniyetten sorumlu Vali Yardımcısının her ikisinin de bulunmamasının kabul edilebilecek bir 
husus olmadığı, -

açıktır. 
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Oysa raporun sonuç bölümü sorulan soruların hiçbirine cevap getirmemiştir. 

Görülüyor ki, raporda olayların sebepleri, sorumluları sağlıklı bir şekilde tespit edilmemiştir. 
Bakanlığın, polisin yetiştirilmesi, eğitimi, yeterli araç-gereç sağlanması konularındaki politikası 
yanlış olduğu gibi, İstanbul Valisinin yanısıra, buradaki emniyet yetkililerinin, askerî birlik komu
tanının da ihmalleri ve yanlış değerlendirmeleri olayların bu boyutlara ulaşmasına spbep olmuştur. 

Yukarıda sayılan gerekçelerle komisyon raporuna muhalefet şerhi koyuyorum. 

Bilgilerinize sunarım. 

Eşref Erdem 
Ankara 

10/67 Esas No.lu 
Komisyon Üyesi 
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GEREKÇE 

Taş kömürünün demir-çelik ve enerji sektörü için vazgeçilmez bir hammadde, ülkemiz için ise 
stratejik bir maden olduğu gerçektir. 

1970'li yıllarda 4.6 milyon ton/yıl seviyelere kadar çıkan satılabilir taşkömürü üretimi bu gün
lerde 2.5 milyon tonlara kadar düşmüştür. 1970'li yılların sonlarında 58 bin olan çalışan sayısının 
bu günlerde 20 binlerin altına indiğini üzülerek görmekteyiz. 

Ülkemizin tek taş kömürü üreten müessesesi olan T.T.K., sanki gizli bir el tarafından zararla
rı kabul edilemez bir seviyeye çıkartılarak kapanmanın eşiğine getirilmektedir. 

Ülkemizin 1996 yılı taş kömürü talebi 10 milyon tonun üzerinde olacaktır. 2010 yılında ülke
mizin taş kömürü ihtiyacı 49 milyon ton/yıl tahmin edilmektedir. Almanya'nın bugünkü taş kömü
rü tüketiminin 79 milyon ton/yıl, olduğunu düşündüğümüzde fazla gibi görülen bu rakamın sanayi
leşme noktasında yetersiz olduğu hemen ortaya çıkmaktadır. . 

Gittikçe sanayileşen ülkemizin taş kömürüne olan ihtiyacı büyüyerek artarken bir milyar iki-
yüzelli milyon ton alınabilir taş kömürü rezervi bulunan Zonguldak'ta T.T.K.'nın bugün içinde bu
lunduğu durum içler acısıdır, kapanmaya doğru gidilmektedir. 

Ucuz ithal kömür ve ucuz ithal hurda demir gibi bugün cazip gibi görünen pazar koşullarına 
dayanarak kendi hammaddesini değerlendirmekten uzaklaşan bir politikanın ülkemiz ekonomisine 
hem bugün hem de gelecekte ciddi zararlar vereceği muhakkak görülmektedir. Taşkömürünün stra
tejik mahiyeti ülkemizin bugünlerde yaşadığı yoğun dış güvenlik problemler karşısında savunma 
sanayimiz açısından daha bir önem kazanmaktadır. , 

Ayrıca gittikçe büyüyen dış ticaret açığı problemi açısından önemli bir ithal kalemi olan taş 
kömürünün üretiminin azalması döviz kaybını büyütmektedir. 

Taşkömürünün bulunması ile büyük göçler olarak oluşan Zonguldak T.T.K.'nın düştüğü hal 
yüzünden, ikame yatırımlar da yapılamadığı için bugün çok zor bir duruma düşürülmüştür. 

Düne kadar enerjinin, taş kömürünün/demirin, çeliğin başkenti olan Zonguldak son on yılın 
yanlış ekonomik politikaları yüzünden harabeye dönmüştür. 

T.T.K.'nın içine düştüğü durumdan çıkartılması ülke ekonomisi açısından çok büyük bir ka
zanç olacağı gibi, bir kentin yeniden doğuşu olacaktır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun içine düşürüldüğü durum ile sürekli zarar eder hale gelme
sine yol açan idarî ve siyasî nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

Hasan Gemici Mümtaz Soysal 
Zonguldak Zonguldak 

Mustafa Karslıoğlu Tahsin Boray Baycık 
Bolu Zonguldak 

Halil Çalık Mehmet Aydın 
Kocaeli İstanbul 
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Mehmet Büyükyılmaz 
Adana 

Fikret Uzunhasan 

Muğla 

GEREKÇE 

1848 yılından bugüne 148 yıllık geçmişi içinde havzadan yaklaşık 3275 milyon ton satılabilir 
kömür üretilmiş ve Zonguldak daima Türkiye'nin sanayileşme hamlelerinin itici gücü olmuştur. 

Havza 1970'li yıllarda 5 milyon ton satılabilir kömür üretiminden, bugün aynı üretim sahala
rında 2.5 milyon ton civarına inmiş, yani üretimde yüzde elliye varan bir düşüş görülmüştür. 

T.T.K., Zonguldak ve Bartın illeri içinde, geniş bir havzaya yayılan, 3 müessese, 5 işletme mü
dürlüğü ile 3 yıkama tesisi (lavvuar), 5 adet derin kuyudan oluşmuştur ve ne acıdır ki bunlar, 1960-
1978 dönemindeki yatırımlar ile gerçekleştirilmiş, yani yirmi yılı aşkın süredir T.T.K. kaderine terk 
edilmiştir. , 

Bu eski teknoloji ile çalışmaya mahkum edilen ve yeni hiçbir yatırım hamlesi düşünülmeyen 
taş kömürü havzasının üretiminin hangi rakamlara düşebileceği sanki önceden kestirilmiştir. 

Kurum bir yandan re'sen emeklilik yolu ile işçi azaltmaya geçmiş, bir yandan da yeni yatırım 
yapmama cezasına çarptırılmış, "konsantre" olunuyor adı altında birtakım ocaklar kapatılmış, do
layısıyla çalışanlarda motivasyon eksikliği yaratılmış, üstelik bu da Kurumun tek çıkış ve kurtuluş 
yolu olarak kamuoyuna takdim etmeye çalışılmıştır. Bunun doğru olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Dün Türkiye'nin sanayileşme hamlesinin itici gücü, bugün ağır sanayinin vazgeçilmez made
ni, bu tür bir uygulama ile arzu edilen noktaya varabilecek midir? 

Kurumun kendi haline bırakılır, bir anlamda kaderine terkedilir yanı olmasa gerektir. 

Yaratmış ve halen yaşatan bir KİT'in yaşaması, eskiden olduğu gibi çevresine bulunduğu ille
re hayat veren, ülke ekonomisi açısından da pozitif değer yaratan bir kurum haline gelmesinin yol
larının bulunması gerekmektedir. 

Abdülbaki Gökçel 
İçel 

Mustafa İlimen 

Edirne 
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1. GİRİŞ 

1.1. Araştırma Komisyonu Kuruluş Gerekçesi ve Çalışma Kronolojisi 

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunla
rın çözüm yollarımn tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) ile Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici ve 9 arkadaşının, Türkiye Taşkömürü Kuru-
mu'nun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53), 4.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde birlikte görüşülmüş ve Meclis Araştırması açılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Taşkömürü üretimindeki sorunların çözüm yollarının tesbiti ile Türkiye Taşkömürü Kuru-
mu'nun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la kurulan (10/13,53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 
7.5.1996 tarih ve 48. birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adları yazılı milletvekilleri se
çilmişlerdir: 

Başkan 
Metin Arifağaoğlu 

Artvin 
Sözcü 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 

Necmettin Aydın 
Zonguldak 

Başkanvekili 
Hasan Gemici . 

Zonguldak 
Kâtip 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 
Üye 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Üye 

Şinasi Altıner 
Karabük 

Üye 

Zeki Çakan 
Bartın 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Komisyon üyeliğinden çekildiğine dair önergesi üzeri
ne 22.5.1996 tarihli 55. birleşimde açık bulunan üyeliğe Karabük Milletvekili Hayrettin DİLEK-
CAN seçilmiştir. Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in yerine ise İğdır Milletvekili Şamil Ay
rım seçilmiştir. 

Yukarıda belirtilen önergeler doğrultusunda çeşitli kuruluşlardan 22.5.1996 tarihli yazılarla, 

A) Tükenebilir enerji kaynakları içerisinde Taşkömürün dünyadaki ve ülkemizdeki yeri, mu- .. 
kayeseli maliyet analizleri, 
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B) Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretimin azalması ve zararları, ülkemizin taşkömürü ih
tiyacı, üretim-ithalat oranları, 

C) Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda verimlilik, istihdam ve üretimin arttırılması VE YENİ
DEN YAPILANMA için; 

1. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bağlı bulunduğu mevzuat ve yönetim modeli, 

2. İşletme, üretim, yatırım, finansman ve pazarlama politikaları, 

D) Konu ile ilgili diğer görüş ve öneriler konularında bilgi istenmiştir. 

Bu bilgileri detay olarak yerinde incelemek ve bir rapor haline getirmek üzere görevlendirilen 
teknik uzmanlardan oluşan heyet 11.6.1996 tarihinde göreve başlamış ve Araştırma Kpmisyo-
nu'ndan 3 milletvekili üyenin de katılımıyla Önce 12-14 Haziran, bilahare 24-26 Temmuz ve 29 

, Temmuz-1 Ağustos 1996 tarihleri arasında Üzülmez, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra taş
kömürü üretim alanlarındaki ocaklar ile Merkez Atölyeler, Merkez Lavvar, Çatalağzı, B Termik 
Santralı, Armutçuk Lavvarı, üretim alanlarındaki ihraç kuyuları ile hazırlık çalışmaları ve diğer ba
zı yerüstü tesisleri gezilerek yerinde ilgili yetkililer ile Genel Müdürlük yetkililerinden mümkün 
olabildiğince detay bilgi toplanmış ve görüşleri alınmıştır. 

Bu teknik gezilerin yanısıra 12 Temmuz 1996 tarihinde TTK Kurumu yetkilileri dışında 
TTK'da çalışan bazı elemanlar ile ODTÜ ve İTÜ'den iki öğretim üyesi, Hazine Dış Ticaret Müs
teşarlığından bir elemanın ve aynca Araştırma Komisyonu üyesi 4 milletvekilinin katılımıyla 
TBMM'de bir toplantı düzenlenerek (10/13,53) no'lu önerge konuları tartışılmıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnceleme Kurulu tarafından 6 şubat 1995 tarihinde hazırlanan ra
pordan da yararlanılarak hazırlanan bu raporda genel anlamdaki mevcut durum ortaya konulmuş, 
irdelenmiş, sorunlar belirlenmiş ve öneriler getirilmiştir. Son olarak, TTK'nın mali ve idari özerk
liğe kavuşturularak üretimin artırılması ve maliyetin minimize edilmesi, gerekli fon sağlayacak 
kaynakların yaratılarak ülke için daha çok katma değer getirecek bir yapılanmaya gidilmesi için bir 
yasa taslağı hazırlanmasının Millet Meclisi Genel Kuruluna tavsiye edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu Çalışma ve gayretler neticesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere bir rapor ha
zırlanmıştır. Bütün bu tespit değerlendirme, sorun ve çözüm önerilerini içeren komisyon raporu 
aşağıda sunulmuştur. 

Metin Arifağaoğlu 

Artvin 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

1.2. Dünyada Taşkömürü Madenciliği 

Taşkömürü esas itibariyle metalürji ve enerji sektörlerinde kullanılmaktadır. 

Kömürlerin genel anlamda kullanımı; sabit karbon, uçucu madde, kül, nemlilik ve kalorifik 
değerlerine göre bulundukları kategorilere (sınıflara) bağlıdır. Çizelge l'de ASTM tarafından ya
pılan kömür sınıflandırılması verilmektedir. 
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Çizelge 1. ASTM kömür sınıflandırması 

Sınıf 

Antrasit 

Bitümlü 

Yarı Bitümlü 

Linyit 

Grup 

Meta-Antrasit 

Antrasit 
Semi-Antrasit 

Düşük Uçuculu Bitümlü 

Orta Uçuculu Bitümlü . 
Yüksek Uçuculu A 
Bitümlü 
Yüksek Uçuculu B 

. Bitümlü 

Yüksek Uçuculu C 
Bitümlü 

Yarı Bitümlü A 
Yarı Bitümlü B 
Yarı Bitümlü C 

Linyit A 
Linyit B 

Sabit Karbon 
(%) 

98-100 
92-98 
86-92 

78-86 

69-78 

69 

Uçucu Madde 
(%).\ 

0-2 

2-8 
8-14 
14-22 

22-31 

31 

Kalorifik Değer 
.(MJ/kg) 

32.6 

30.2-32.6 

26.7-30.2 

24.4-26.7 
22.1-24.4 
19.3-22.21 

14.7-19.3 
14.3 

Kaynak: British Coal Prospecting for Privatization Charles Kernott, 1993 London. 

Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) tarafından yapılan uluslararası sınıflandırma ise kömü
rü; taşkömürü ve kahverenkli kömürler olmak üzere ikiye ayırır. Kömür üretimi ve ticaretinde 
IAE/OECD tarafından bu iki kategori kullanılmaktadır ve taşkömürü ikiye ayrılmaktadır. 

- Koklaşabilir kömür: Yüksek fırınlarda kullanılabilir kalitede koklaşma özelliğine sahiptir. 
Metalurjik kömür olarak da adlandırılır. 

- Diğer bitümlü kömürler ve antrasit: Koklaşabilir kömür olarak sınıflandırılmayan taşkömü-
rüdür. Buhar kömürü (steam coal) olarak da adlandırılır. 

1;2.1.. Rezervler 

Dünyada toplam taşkömürü rezervleri mevcut üretim seviyesi gözönünde bulundurulduğunda 
birkaç yüzyıllık bir ömre sahiptir. 

Çizelge 2'de 1993 yılı itibariyle bölgeler ve ülkeler bazında kömür rezervleri ve dünya toplam 
kömür rezervi içindeki paylar verilmektedir. Bu rezervler gelecek 20 yıl içinde dünya taşkömürü 
ticaretinde önemli olanlar olup altyapı hazırlıkları yapılmamış, demiryolu, liman bağlantıları olma
yanların dünya kömür pazarında önemli rol oynaması beklenmemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 



Çizelge 2. 1993 yılı sonu itibariyle dünya kömür rezervleri: 

-Bölge/Ülke 

KUZEY AMERİKA 
-ABD 

-Kanada 

GÜNEY AMERİKA 
-Kolombiya 
-Venezüella 

-Diğer 
OECDAVRUPASI 
- Almanya 
-Türkiye 

-İngiltere 
- Diğer 

OECD DIŞI AVRUPA 

-BDT 
- Polonya 
-Diğer 

AFRİKA+ORTADOĞU 
-G.Afrika 
- Diğer Afrika 

- Ortadoğu 

ASYA+OKYANUS 

- Çin 
- Hindistan 
- Avusturalya 

- Diğer 
DÜNYA TOPLAMI 

Antrasit ve 
Bitümlü 

117.177 

112.668 

4.509 
6.900 

4.240 
1.252 

1.408 
30.271 
23.919 

*1.100 
3.300 
1.952 

136.167 

104.000 

29.600 

2.567 
61.004 

55.331 
5.478 

193 
170.832 

62.200 
60.648 

45.340 

2.644 
522.351 

Yarı-Bitümlü 
ve Linyit 

132.006 
127.892 

4.114 

4.530 

299 
468 

3.763 
67.591 
56.150 
6.986 

500 
3.955 

179.282 

137.000 

11.600 
30.682 

1.267 

-
1.267 

133.093 

53.200 

1.900 
45.600 , 

33.293 
517.769 

Toplam 

249.183 

240.560 

8.623 
11.430 
4.539 
1.720 
5.171 

97.862 

80.069 
8.086 

3.800 
5.907 

315.449 
241.000 
41.200 

• 33.249 
62.271 

55.333 
6.745 

193 
303.925 

114.500 

62.548 

, 90.940 
35.937 

1.040.120 

(Milyon /Ton) 

Toplamdaki 
(Pay %) 

24.0 

23.1 

0.9 

1.1 
0.4 
0.2 
0.5 
9.4 
7.7 

0.8 
0.4 

0.6 

30.3 
23.2 

'4.0 
3.1 

6.0 
5.3 

0,7 

-
29.2 

11.0 

6.0 
8.8 

3.4 
100.0 

Kaynak : ICR Monthly Staiistics 1994.7 

(*), . : TTK Toplam Taşkömürü Rezervi 

1.2.2. Üretim 
1993 yılı sonu itibariyle taşkömür üretimi 3138 milyon tona ulaşmıştır. Çizelge 3'de dünyada

ki başlıca 20 kömür üreticisi ülke, ürettikleri linyit ve taşkömürü itibariyle verilmektedir. 
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Çizelge 3. 1993 yılı sonu itibariyle başlıca kömür üreticisi ülkeler ve üretimleri 

(Milyon/Ton) 

Ülke 

Çin 
ABD 
BDT 
Almanya 
Hindistan 
Avustralya 
Polonya 
G. Afrika 
Çekoslovakya 
İngiltere 
Kanada 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Türkiye 
K. Kore 
İspanya 
Romanya 
Bulgaristan 
Kolombiya 
Macaristan 
Diğer 

Dünya Toplamı 

Toplam 
Kömür 

1991 

1090.0 
902.0 
569.0 
345.5 
223.0 
215.6 
209.6 
177.5 
98.8 
96.2 
71.1 
71.8 
50.6 
48.2 
43.3 
36.0 
32.4 
29.1 
23.0 
17.0 

123.5 

4472.3 

Kaynak: Mining Magazine 

Dünya 
Toplamındaki 

Pay (%) 

24.4 
20.2 
12.7 
7.7 
5.0 
4.8 
4.7 
4.0 
2.2 
2.2 
1.6 
1.6 
1.1 
ı.ı 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 

• 2.7 . 

100.0 

ICRCoalYearl994 

Taşkömürü 
1991 

976.0 
609.0 
417.0 

66.1 
211.0 
166.3 
140.3 
177.5 

19.5 
96.2 
.61.3 

0.0 
0.0 
4.6 

43.3 
14.9 
3.5 
0.1 

23.0 
1.7 

95.4 

3126.5 

Linyit 
1991 

114.0 
293.0 
152.0 
279.4 

12.0 
49.4 
69.4 
0.0 

79.3 
0.0 
9.8 

71.0 
50.6 
43.6 

0.0 
21.1 
28.9 
29.0 
0.0 

15.3 
28.2 

1345.8 

Taşkömürü 
1992 

1020.0 
594.5 
468.9 

65.5 
237.8 
178.8 
131.6 
177.8 

18.4 
84.9 
32.6 

-_ 
-

2.8 
40.0 
18.2 
4.0 

0.17 
23.8 

1.7 
73.63 

3198.8 

1993 

1047.0 
556.2 
420.4 
'57.9 

250.0 
181.9 
130.3 
182.7 

17.6 
68.3 
35.3 

-
-

2.8 
40.0 
18.5 
4.2 

0.17 
23.8 

1.7 
99.43' 

3138.2 

1993 yılında, taşkömürü üretimi yönünden Çin 1047 milyon ton ile birinci sırayı alırken ABD 
ikinci olmaktadır. Birleşik Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 420,4 milyon ton ile üçüncü sırayı 
almakta olup bu miktarın önemli kısmı Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'daki taşkömür havzaların
dan üretilmektedir. 

2010 yılına kadar yapılan dünya kömür üretim projeksiyonlarına göre 2000 yılında 5.1 milyar 
tori olarak gerçekleşmesi beklenen toplam kömür üretimi 2010 yılında 5,7 milyar ton olacaktır. 

1.2.3. Tüketim 
Taşkömürünün % 90'ı üretilen ülkelerde tüketilmektedir. (Bkz. Çizelge 4) Üç büyük üretici 

ülke (Çin, ABD, BDT) aynı zamanda en büyük tüketici ülkelerdir. 
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Dünya kömür tüketiminin % 62'si AEK (Avrupa Ekonomik Komisyonu: AB, EFTA ve Tür
kiye'den oluşmaktadır) bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Asya, dünya tüketiminde % 37'lik bir 
paya sahiptir. Dünya tüketiminin % 97'si Avrupa, K,Amerika ve Asya'da olmaktadır. Geri kalan 
% 3'ü ise Afrika , G. Amerika ve Avustralya'da tüketilmektedir. 

Dünya taşkömürü tüketiminin, 1990-2010 yılları arasında takriben % 10'unun ithal yoluyla 
karşılandığı görülmektedir ve dünya taşkömürü piyasası, 1994'te takriben 440 (milyon t/yıl)'dır. 
(Bkz. Çizelge 4). Örneğin AB'de 1990 yılında tüketilen taşkömürünün % 63'ü (265 milyon t/yıl) 
kendi üretiminden % 37'si (155 milyon t/yıl) ithal yoluyla karşılanmıştır. 2000 yılında ise yapılan 
projeksiyona göre AB'de tüketilen taşkömürünün % 57'si (291 milyon t/yıl) kendi üretiminden % 
43'ü (218 milyon t/yıl) ise ithal yoluyla karşılanacaktır. Bu da 2000' e kadar taşkömürü artışı an
lamına gelmektedir. 

Çizelge 4. 2010 yılına kadar dünya kömür üretimi ve ticareti: 

Yıllar 19900) 199K6> 
(A) Dünya Taşkömürü 
Üretimi . > 3.442 3.127 

(milyon t/yıl) 

(B) Dünya Santral 212 1.91 
Kömürü İhracı 
(milyon t/yıl) 

(C) Dünya Koklaşabilir 185 ,167 
Kömürü İhracı 
(milyon t/yıl) 

(D) Dünya Toplam 397 358 
Taşkömürü ihracı 
(milyon t/yıl) 

'/• (D)=(B)+(C) 

(E) Dünya Taşkömürü 11,5 .11,5' • 
İhracının Üretime Oranı 
(%)(D)/(A) . > 

(1) International Energy Agency, 1991 International Iron and Steel Institute, Annual 
Conference, 1991, Canada. The Outlook fo'r Coal,R. Quenan. 

(2) Coal Information, IEA, OECD, 1992. 
(3) 2000 ve 2010 yılları arası üretimin doğrusal değişikliği kabul edilerek hesaplanmıştır. 
(4) International Coal Report, 16thSeptember, 1994. 
(5) 2000 yılı için koklaşabilir kömür ticaretinde yapılan iki tahminin ortalaması alınmıştır. 
(6) ICR Coal Year 1994. 

1994(6) 1995 2000 2005 2010 

4.410 4.548(2) 5.062(2) 5.403(3) 5.743(2) 

235(4) 312W 392(4) 441(4) ' 

157(2) 142(2).(5) 170(2) \^p.) 

440 392 454 562 589 

10,0 . 8,6 9,0 10,4 10,3 
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1.2.4. Fiyatlar-Maliyet ve Sübvansiyon 

Çizelge 5. Elektrik üretiminde kullanılan buhar kömürlerinin fiyatları: 

Avustralya 
Avusturya , 
Belçika 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
İrlanda 
İtalya 
Japonya 
Portekiz 
İsveç 
Türkiye 
İngiltere 
A.T. 
OECD Avrupa 
OECD 

1982 

21.33 
83.82 
57.14 
76.04 
53.15 
95.10 
n.a 

69.61 
73.87 
48.18 
77.05 
14.93 
70.17 
38.48 
70.42 
46.98 

1984 

21.71 
66.42 
53.48 
51.14 
40.90 
80.64 
n.a 

47.23 
68.43 
57.20 
47.32 
11.83 
56.94 
38.71 
56.22 
42.76 

1986 

19.36 
90.18 
47.62 
58.28 
42.78 

104.47 
57.90 
50.66 
75̂ 85 
54.16 
53.48 
13.08 
67.79 
36.71 
67.32 
44.12 

1988 

23.91 
76.01 
42.92 
47.36 
42.23 

123.23 
57.69 
50.45 
88.61 
50.23 
50.91 
9.27 

83.93 
33.77 
81.30 
44.09 

Çizelge 6. Metalurjik (koklaşabilir) kömür fiyatları 

Avustralya 
Belçika 
Kanada 
Fransa 
Almanya 
İtalya 
Japonya 
Hollanda 
Norveç 
Portekiz 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
A.T. 
OECD Avrupa 
OECD 

1982 
36.33 
71.67 
70.94 
65.16 
80.06 
81.24 
75.71 

121.27 
n.a 

88.31 
79.23 / 

133.99 
72.55 
71.62 
78.07 
74.42 ' 

1984 
27.84 
58.57 
60.15 
52.41 
65.74 
70.14 
65.45 
96.11 
57.90 
70.32' 
63.52 
99.68 
52.70 
62.37 
64.12 
63.17 

1986 
23.56 
58.49 
54.04 
51.32 
59.12 
66.62 
61.90 

125.61 
83.87 
60.69 
57.83 

135.57 
48.96 
56.03 
62.26 
59.61 

1988 
22.86 
55.66 
59.62 
54.38 
58.29. 
n.a. 

56.55 
117.20 
83.55 
46.06 
44.54 

138.41 
46.29 
52.58 
60.26 
55.83 

1989 

25.29 
64.63 
42.41 
53.90 
46.00 

119.40 
42.99 
51.84 
88.62 
50.44 
53.37 
9.46 

74.98 
33.20 
73.97 
42.48 

1989 
22.17 
58.15 
56.88 
56.72 
58.32 
n.a 

61.01 
120.13 
77.86 
50.07 
52.78 

130.73 
65.77 
52.36 
63.09 
58.19 

1990 

n.a 
76.43 
45.48 
63.74 
49 J2 

140.15 
55.83 
60.02 
84.32 
51.38 
n.a 
9.11 

77.25 
33.57 
81.53 
45.21 

1990 
n.a 

61.76 
n.a 

65.06 
62.54 
n.a 

63.74 : 
140.03 
89.49 
52.50 
n.a 
n.a. 

79.07 
52.68 
70.42 
63.36 

1991 

27.26 
79.69 
46.78 
62.58 
46.07 

134.89 
51.16 
58.90 
86.99 
52.48 
n.a 

11.45 
76.57 
33.37 
80.20 
44.63 

1991 
n.a 

61.01 
n.a 

64.28 
62.27 
n.a 

62.60 
n.a. ' 

86.39 
51.64 
n.a 
n.a. 

56.67 
53.82 
61.78 
60.45 

1992 

n.a 
n.a 
n.a 

58.19 
45.71 

149.12 
50.12 
63.91 
86.58 
47.06 
n.a 

, 13.39 
n.a 

32.48 
n.a 
n.a 

1992 
n.a 

57.71 
• n.a 
65.30 
61.80 
n.a 

60.15 
n.a. 

90.12 
46.22 
n.a 
n.a. 

46.50 
52.82 
n.a 
n.a 

Q293* 

n.a 
n.a 
n.a 

54.47 
n.a 

141.45 
n.a 

62.93 
n.a 

41.14 
n.a 

16.08 
n.a 

.32.29 
n.a 
n.a 

Q293* 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

69.44 
n.a 
n.a 
n.a. 

79.27 
41.28 
n.a 
n.a. 

47.66 
54.40 
n.a 
n.a 

($/Ton) 

Q393* 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a. 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

16.44 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

($ATon) 
Q393* 

n.a 
n.a 
n.a. 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a. 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a. 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

Kaynak : OECD Energy Prices and Taxes, Information Energy Agency, 1993 2nd Quarter 
*: İkinci üç ay, üçüncü üç ay n.a.•: Bilgi yok. 
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Çizelge7. Seçilmiş Tipik Ülkelerdeki Taşkömürü Üretim Maliyeti ve 
Sübvansiyonlar (ICR ve AEK Raporları) 

Ortalama Ticarî 1994 Yılı Dünya Kömür 
Maliyet $/Ton Sübvansiyon $/Ton Fiyatları 

. 220 178 a) Koklaşabilir Taşkömürü 
214 • 164,84 •(*) 50-60 $/Ton FOB 
113.1 - • 60-70 $/Ton CİF 
225 173 b) Buhar Kömürleri 
231 192,7 32-43 $/Ton FOB 
238.2 196,7 45-55 $/Ton CİF 
220,5 197,2 

(*) 102,55 Dolaylı devletyardımı+ 62,29 doğrudan sübvansiyon 
(*1) Özel sektör kuruluşları hariçtir. 

(1) 1994 yılı gerçekleşen değerleridir. (1$: 32.000.-TL.) 
(2) 1995 yılı gerçekleşen değerleridir. (1 $-.45.762.-TL.) 
(3) 1996 yılı gerçekleşen değerleridir. (1$: 72.540.- TL.) 
(Kaynak : Recent Developments in the Coal Mining İndustry, ILO Geneva, 1995) 

Çizelge 7. de yeralan ülkeler derin taşkömürü üretimi yapmaktadırlar. Bu ülkelerin taşkömü
rü üretim bölgelerindeki jeolojik şartlar, Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki jeolojik şartlardan 
daha iyi ve mekanizasyona daha uygun olmasına karşın ticari maliyetler Türkiye'dekine yakındır. 

1.2.5. Beklentiler 

Dünya kömür rezervleri (1993 yılı sonu itibariyle) 1,040 milyar tondur ve bunun yaklaşık ya
rısı taşkömürü, yarısı linyittir. 

Normal üretim seviyelerinde taşkömürü rezervlerinin ömrü 170 yıl, linyit rezervlerinin ömrü 
ise 400 yıl olarak öngörülmektedir. Ham petrol ve doğalgaz rezervlerinin ise sırasıyla 45 yıl ve 60 
yıl ömrü bulunmaktadır. 

Birinci ve ikinci petrol krizinden sonra kömüre yapılan yatırımlar (teknoloji, altyapı, ulaşım 
vb) ve bunun sonucu olarak talep fazlası üretim miktarı ve Endonezya ile Çin Halk Cumhuriyeti, 
Güney Afrika ve Rusya Federasyonu'nda işçiliğin çok ucuz olması ayrıca çok uygun jeolojik şart
lar ve sıkı çevre koruma politikaları kömür fiyatının düşük olması sonucunu doğurmuştur. Ulusla
rarası ticaret hacminin artması düşük fiyattan kaynaklanmış ve derin taşkömürü madenciliği yapan 
Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerdeki taşkömürü üretim maliyetlerinin bu fiyatlardan çok 
yüksek olmasından dolayı bazı ocaklarını kapatmak ve üretimlerini düşürmek durumunda kalırken 
Japonya, bunu yapmasına karşılık Avustralya'dan jeolojik şartları uygun çok sayıda taşkömürü 
ocaklarını satın almaya yönelmiştir. Güney Kore de aynı yöntemi uygulayarak düşük fiyatla kömür 
temin etme yoluna gitmiştir. 

Bu faktörlerin sonucu olarak İngiltere, Fransa ve Almanya'da üretim seviyelerinde düşüş de
vam etmektedir. İspanya'nın durumu benzer şekildedir. Bekçika'da üretim durmuştur. Çek Cum
huriyeti, Rusya Federasyonu, Polonya ve Ukrayna gibi Orta ve Doğu Avrupa taşkömürünün tama-

Ülke 

Almanya 

Fransa 

İngiltere 

İspanya (*1) 

Türkiye (1) 

(2) 

(3) 
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mirtın üretildiği ülkelerde üretim 1988-93 yılları arasında üçte bir oranında azalmıştır. Bu sürege
len üretim düşüşü; yüksek üretim maliyetlerinin, fiyat artışlarının ve zayıf ekonomik koşulların bir 
yansıması olmaktadır. 

Buna karşın Çin Halk Cumhuriyetinin üretimini 2000 yılında 1,4 milyar tona, Endonezya'nın 
27 milyon tondan 2005 yılında 100 milyon tona, Avustralya'nın 2000 yılında 230 milyon tona, Ko
lombiya'nın 2000 yılında 45-50 milyon tona, dünya toplam taşkömürü üretiminin ise 2005 yılında 
5,4 milyar tona, 2010 yılında 5,7 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 

Dünya enerji kaynaklarının kullanımı yönünden yapılan bir projeksiyon çalışması Şekil l'de 
verilmiştir. Şekil 1, enerji kullanımı açısından en büyük kaynağın kömür olacağını göstermektedir. 
Bunun temel nedeni petrol ve doğalgaz gibi kaynakların giderek kıt kaynak durumuna düşmesin
den ve dolayısıyla artan talebe yetersiz kalmasından, dolayısıyla muhtemel fiyat artışlarından kay
naklanmaktadır. 

„-Q- ' AcıHlüinolcır: 

---Kömür 

Doğal Gaz 

Uranyum 

— - Y e n i Kaynaklar 

— Petrol 

l l idroclehlr ik 

, | , Ticari Olma'/an 
1960 1900 2ÜÜ0 2020 2QUQ 2060 

— Yıl lar 
Şekil 1 : Dünya enerji kullanım projeksiyonu 

Taşkömür üretimindeki artışlara karşın, taşkömürü fiyatları gelecekte ne olacaktır? Taşkömü
rü fiyatını etkileyen temel faktörlere bakıldığında bir yaklaşım yapmak mümkündür. Ulusal ya da 
uluslararası taşkömür ticaretinde fiyatları etkileyen temel faktörler: 

- Jeolojik şartlar, üretim yöntemi, derinlik, azalan rezerv 

- Yapılmış ve yapılmakta olan yatırımlar, 
- İşçi ücretleri, 
- Diğer enerji kaynaklarının fiyatları, 
- Ocaktan tüketim noktasına kadar olan taşıma yöntemi (demiryolu, denizyolu, karayolu) ve 

uzaklığı, 

- Artan enerji ve sanayi talebi 
- Uluslararası rekabet 

- Gelişen teknoloji 
- Çevresel politikalar, kömür kalitesi, 
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Günümüzde taşkömürü ihracatı yapan ülkelerdeki randıman, jeolojik şartların.(taşkömürü da
marı kalınlığı, sürekliliği, eğimi vb) uygunluğu ve tam mekanizasyonun kolay uygulanabilirliği 
(Avustralya, ABD, Endonezya, Kolombiya gibi), taşkömürü fiyatlarının 60-70 $/Ton (CİF) civarın
da olmasını sağlamıştır. Ancak, tüketimden dolayı rezervlerin giderek azalması ve açık ocaklardan 
yapılan üretimin yeraltı ocaklarına kaymasına, mevcut yeraltı ocaklarındaki üretimin de daha derin
lere inmesine yani daha pahalı üretim maliyetine yol açacaktır. Uygun jeolojik şartlardan dolayı üre
tim öncelikle bu bölgelerde başlamıştır. Bu bölgelerde rezervin tükenmesiyle daha karmaşık jeolo
jik şartlara sahip üretim bölgelerinde yapılacak üretim, maliyetin artmasına neden olacaktır. 

Bazı ülkelerdeki (Çin, Güney Afrika, Endonezya, Rusya Federasyonu gibi) son derece düşük 
işçi ücretlerinin (Endonezya'da 2$/ Ton'a kadar düşmüştür.) önümüzdeki yıllarda artan demokra
tikleşme hareketleriyle birlikte artacağı beklenmektedir. Güney Afrika'daki ırkçı rejimin kaybol
masıyla maden işçilerinin istediği ücret artışı düşük enflasyona rağmen çok yüksek boyuttadır. Rus 
maden işçisinin 1990'daki ortalama ücreti 470 ruble/ay iken 1994'te 365.000 ruble/ay olmuştur. 

Uluslararası kömür fiyatları bugüne kadar petrol fiyatlarından doğrudan etkilenmiştir. Doğal-
gaz fiyatları sabit kalsa dahi giderek düşen petrol rezervleri petrol fiyatlarının artışını doğuracak, 
taşkömür fiyatlarını da etkileyecektir. • 

Uluslararası kömür ticaretinde fiyatlar seviyesinin artmamasının nedenlerinden biri uluslarara
sı rekabet, diğeri ise gelişen teknolojidir. Gelişmekte olan ülkelerin ithalatı karşılamak üzere ihraca
ta önem vermek zorunda kalmaları ve bunu kendilerinde mevcut kömürü ihraç ederek yapmaları, 
düşük işçilik ücretlerinin de etkisiyle, kömür fiyatları genel seviyesinin hemen hemen aynı kalması
nı sağlamıştır. Ancak bu durum, yukarıda belirtilen faktörlerin etkisiyle kısmen zayıflayacaktır. 

Taşkömürü tüketiminde yüksek fırın teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle azalmalar izlen
mektedir. Yüksek fırınlara kok kömürüne alternatif olarak toz kömür püskürtülmektedir. Bir ton 
toz (pulverize) kömür bir ton kokun yerini almaktadır. Bu durum, demir-çelik sektörüne verilen 
taşkömür miktarının azalmasına yol açabilecek, dolayısıyla fiyatlar genel seviyesinin artmasında 
engelleyici bir faktör olacaktır. 

Taşkömürü ocaklarının mevcut demiryolları ve denizyollarına olan yakınlığı ve uluslararası ti
carette pay sahibi olmak için çalışmakta olan ocaklardan sevkiyat için yeni liman ve demiryolları
nın yapılmış olması, fiyatlar seviyesinin yaklaşık aynı kalmasını sağlamıştır. Buna karşın kolay 
üretim yapılan rezervlerin giderek tükenecek olması ve artan enerji talebi mevcut ulaşım hatları ya
nında olmayan yeni kömür ocaklarının devreye sokulmasını gerekli kılmaktadır. Bu ise yeni yatı
rımları ve kömür maliyetindeki artışı gündeme getirecektir. Rusya Federasyonunda ocaktan paza
ra ortalama taşıma mesafesi 1000 km olup taşıma masrafı.üretim masrafının iki mislidir. Taşıma 
şartlarının uluslararası taşıma piyasasına bağlı olarak değişen fiyata etkisi açıktır. Mevcut durum
da, karasal ve okyanus taşımanın Avrupa'ya ihraç edilen buhal-kömürüne getirdiği şarj, toplam ma
liyetin yarısını bulmaktadır. 

Sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de elektrik enerjisi talep.artışı sü
recektir. OECD ülkelerinde kömüre dayalı elektrik üretimi, Kuzey Amerika'da % 57, Avrupa'da 
% 40 ve Pasifik bölgesinde % 27'dir. Sanayiin de benzer şekilde gelişmesi kaçınılmazdır. Enerji-
ve sanayi sektörlerinin gelişmesi, taşkömürü talebine artış getirecek ve mevcut taşkömürü arz ka
pasitesi fazlalığının talep seviyesine gelmesini, bu ise taşkömür fiyatlarının artışını sağlayacaktır. 

r Çevre koruma, gelişmekte olan ülkelerde de giderek önem kazanan bir kavramdır. Brezil
ya'nın başkenti Rio'da düzenlenen Dünya Çevre Konferansı'nda çevre kirliliğini önlemek içinbir 
takım sınırlamalar getirilmiş ve bazı ülkelerce imzalanmıştır. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde SOx 
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ve NOx gazlarının emisyonuna sınırlamalar getirilmiştir. Kömüre bağlı olan kirlilik hazırlık alış
maları aşamasında başlamakta, üretimi, taşınması, zenginleştirilmesi ve kullanımı ile devam et
mekte ve atıkların (kül) depolanması ile bitmektedir. Hazırlık ve üretim aşamasında yeraltı su se
viyesi ve dengesi değişmekte, toz-gürültü oluşmakta, zenginleştirilmesi sırasında kimyevi madde
ler kullanılarak doğaya verilmekte, yakılması (kullanımı) sırasında SOx,NOx, C02 gazları açığa 
çıkmakta ve asit yağmurlarını oluşturmakta, küresel ısınmayı sağlamakta, çok küçük kül parçacık
ları sıcak baca gazlan ile uçmakta ve kullanım sonrası toplanan kül ise atık problemi yaratmakta
dır. Ocak suları ve üretimi takiben yeryüzünde oluşan tasman diğer önemli çevre sorunlarıdır. Bü
tün bu çevre sorunlarını önlemenin yolu, vergilendirmek (C gazlarında olduğu gibi), daha kaliteli 
(SOx, NOx ve uçucu madde oranı ile kül oranı düşük) kömür üretimine, dolayısıyla selektif ma
denciliğe yönelmek, tasmanı önleyici tedbirler almak (ramble), atık suları arıtmak gibi önlemler
den geçmektedir. Bu tedbirlerin, maliyeti ve fiyatları olumsuz yönde etkilediği açıktır. Kömürün 
çevre kirliliğine olan etkisinin yeni teknolojiler gelişmedikçe petrol ve doğalgaza oranla fazla ol
ması kömüre olan talebi azaltan etkilerdir. Bu durum, fiyatı petrol ve doğalgaza göre ayarlanan kö
müre olan talebi azaltacak (fiyatlar artış hızı daha da yavaşlayacak), taşkömürü üretim kapasitesin
deki fazlalık talebe cevap verebilecek duruma gelecek ve selektif madenciliği zorlayacak, bu ise fi
yatlar seviyesini artıracaktır. Görüldüğü gibi, kömürün çevresel etkisinin fiyatlar seviyesine olum
lu ve olumsuz etkileri sözkonusudur. Kısa dönemde görülebilecek fiyat artış hızındaki durgunluk, 
uzun dönemde diğer kaynakların kıt kaynaklar durumuna girmesiyle ve selektif madencilikten ötü
rü kaybolacak vefiyatlar tekrar yükselecektir. 

1.3. Türkiye'de Taşkömür Madenciliği 

1.3.1. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluş ve Tarihçesi 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ülkemizin koklaşabilir özellikte taşkömürü üreten tek ku

ruluşu olup 28.10.1983 tarih ve 96 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bundan 
önce, Türkiye Kömür İşletmelerinin bir müessesesi olan ve Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi 
olarak anılan kurumun ana statüsü 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış
tır. YPK'nın 12.07.1995 tarih ve 95/T-50 sayılı kararı ile 31 trilyon TL'na çıkartılan sermayenin 
tamamı 31.12.1995 tarihi itibariyle ödenmiş durumdadır. 

Merkezi Zonguldak'ta bulunan Kurumun Genel Müdürlük Teşkilatı, Yönetim Kurulu, Genel 
Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcılığı ile 12 Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Fen Tetkik Kurulu, 
Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik, Savunma Sekreterliği ve diğer birimlerden oluşmaktadır. 

Kurum, batıdan doğuya doğru Kozlu, Üzülmez ve Karadon olmak üzere üç adet müesseseden 
ibaret olup 1.4.1994 tarihinde tüzel kişilikleri kaldırılan Armutçuk Müessesesi Karadon Müessese
sine, Amasra Müessesesi ise Üzülmez Müessesesine bağlanmıştır. 

TTK'nın amaç ve faaliyet konuları arasında; . 

- Ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, 
- Taşkömürü üretiminin gerçekleştirilmesi için hertürlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesis

lerini kurmak, işletmek veya işlettirmek, 
- Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömürleri ile tüm tali maddeleri üretmek, 
- Taşkömürü ve türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, 
- İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak, işletmek ve ürünlerini de

ğerlendirmek,' ' . 
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TTK Kömür Ruhsatları 

mmmmmm^^K^^mm Kucullulmu* Ruhıot Alonlari 
_ _ _ _ m. _ TTX Ruhjot Alonl 

] Deniiid Ruhsollori 

- İthalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve sat
mak, 

- Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş 
ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak 
gibi konular bulunmaktadır. 

1.3.2. Taşkömürünün Türkiye İçin Önemi ve Ülke Demir Çelik ve Enerji Politikası 
İçindeki Yeri 

Taşkömürü, üstün yakıt kalitesi ve koklaşabilir özelliğe sahip olması nedeniyle Demir Çelik, 
Enerji, Ulaştırma, Gıda, Diğer Sanayi (Şeker-Çimento fabrikaları vb) ve Teshin gibi sektörlerde 
kullanılmaktadır. 

Bir ülkenin kalkınmışlığını gösteren parametrelerden ikisi, kişi başına elektrik enerjisi üretimi 
(kvvh) ve çelik üretimidir. 1993 yılı verilerine göre Türkiye'de kişi başına yıllık elektrik enerjisi 
üretimi 1166 kvvh, çelik üretimi ise 190 kg'dır. İncelendiği takdirde, kişi başına elektrik enerjisi ve 
çelik üretiminin kişi başına milli gelir ile doğru ilişkili olduğu görülecektir. Taşkömürü cinsinden 
verilecek olursa, Türkiye'de kişi başına birincil enerji tüketimi 4008 kg TKE (Taşkömür Eşdeğeri) 
olmaktadır. 

TTK tarafından üretilen taşkömürü öncelikle Çatalağzı Termik Santralı (ÇATES B ve önceki 
yıllarda ÇATES A) ve koklaşabilir olması nedeniyle demir-çelik fabrikalarında tüketilmektedir. 

Türkiye'de üretilen ve tüketilen taşkömürü miktarı 1990-1995 yılları için Çizelge 8'de veril
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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, Çizelge 8." Türkiye'de Tüketilen ve TTK'ea Pazarlanan Taşkömürü Miktarı 

Taşkömür Tüketimi 

Teshin 
Sanayi 
D.Çelik 
Santral 
Diğer 

TOPLAM 
TTK Satışı 
Fark 

1990 

1275 
1459 
4723 

474 
260 

8191 
2512 

-5679 

1991 

1379 
1865 
4314 

782 
484 

8824 
2649 

-6175 

1992 

1495 
1630 
4177 
1339 
200 

8841 
2921 

-5920 

İ 993 

1451 
1507 
4122 
1298 

167 

8545 
2687 

-5858 

1994 

774 
1651 
4200 
1441 
126 

8192 
2696 

-5496 

(Bin Ton) 

1995 

1233 
1804 
4182 
1245 

84 

8548 
2293 

-6255 

Kaynak : ETKB verileri, 1996 

İthal edilen taşkömürü miktarı ve yapılan ödemeler (ABD $) 1990-95 yılları için Çizelge 9'da 
verilmiştir. 

Çizelge 9. Taşkömür İthali ve Yapılan Ödemeler 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
İthal (Bin Ton) 4790 -5126 4148 5702 6847 4696 
Ödemeler (Mio $) 296,2 . 314,3 240,6 304,2 367,2 271,3 

Kaynak : HDTM Kaynakları, 1996 

Çizelge 9'dan anlaşıldığı gibi sadece 1990-1995 yılları içinde (6 yıllık) ithal taşkömürüne 
ödenen toplam döviz miktarı 1793,8 milyon $'dır. Döviz maliyeti dikkate alınır ve yaklaşık 
1,15 faktörüyle çarpılırsa taşkömürü ithalinden ortaya çıkan gerçek döviz kaybı 2062,9 milyon $ 
olmaktadır. Bu paranın TTK yatırımlarında kullanılması, biriket ve lavvar tesisleri kurma işinin 
hizmet alımı yoluyla girişimcilere derhal ihale edilmesi, işçi ücretlerinin $ bazında sabit tutulma
sı gibi kabuller ve diğer önlemler dikkate alındığında, TTK' nın sübvansiyona ihtiyacı azalacak, 
yarattığı katma değer giderek artacak, dışa bağımlılık daha azalacaktır. 

Demir-çelik fabrikalarında tüketilen taşkömür ve TTK'nın buradaki payı Çizelge 10'da veril
miştir. 

Çizelge 10. Demir-Çelik Sektöründe Tüketilen Taşkömürü ve TTK'nın Payr: 

Yıllar 
Toplam 
Tüketim (1000 Ton) 
TTK Satışı (1000 Ton) 
Toplamda TTK Payı (%) 

1990 

4729 
1295 
27,4 

1991 

4314 
850 
19,7 

1992 

4177 
710 
17,0 

1993 

4122 
691 
16,8 

1994 

4200 
701 
16,7 

1995 

4182 
650 
15,5 

Yukarıda belirtildiği gibi, demir-çelik sanayiinde kullanılan taşkömürü içinde ithal taşkömü-
rün payının yüksek olması dünya taşkömürü fiyat seviyesindendir. Alınacak önlemler sonucu kok-
laşabilir taşkömürü fiyatının düşmesi sonunda Türkiye'nin ithal edeceği taşkömür miktarı azala
caktır. 

Türkiye.Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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Elektrik üretiminde taşkömürünün payı aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 11. Elektrik Üretiminde Taşkömürü Payı (Gwh) 

Yıllar 1990 1991 1992 1993 

Çatalağzı T.S. 564 937 1708 1695 
Termik Sant. Toplamı 34396 37563 40774 39857 
Hidrolik . 23147 22683 26568 33951 

TOPLAM 57543 60246 67342 75808 

ÇATES A termik santralinin 1990 yılında devreden çıkmasından sonra, 1 nci ünitesi 1989, 
2 nci ünitesi 1991 yılında devreye giren ve kurulu kapasitesi 2x150 MW olan ÇATES B Santralı 
1950 Gvvh üretim kapasitesine sahiptir, . . 

Buraya kadar verilen 1990-95 değerleri taşkömürünün demir-çelik ve elektrik enerjisi sektör
lerindeki durumunu ortaya koymakla beraber, Türkiye'nin artan elektrik enerjisi talebi ile özellik
le demir-çelik ürünlerine olan talebin yaratacağı koklaşabilir taşkömür ihtiyacının, önümüzdeki yıl
larda giderek artacağı söylenebilir. 

ETKB tarafından MAED modeliyle yapılan çalışmalara göre toplam taşkömür talebi 

1996 yılında 9.903.000 ton 
2000 yılında 10.116.000 ton 
2005 yılında 21.228.000 ton ve 
2010 yılında 49.115.000 ton olacaktır. 

Bu talep içinde demir-çelik, diğer sanayi ve teshin ile elektrik santralları ihtiyacı olan taşkö
mür dahildir. Yedinci 5 yıllık kalkınma planı elektrik enerjisi özel ihtisas alt komisyonu tarafından 
hazırlanan (Aralık 1993) raporda kurulması öngörülen 2x300 MW kapasiteli (Toplam 3900 Gvvh) 
Amasra I ve Amasra II santralları için gerekli taşkömürü miktarı yukarıda yeralan toplam talep 
içindedir. (TTK üretimi içinde değil) Ancak, TEAŞ raporlarında 2010 yılında kurulması öngörülen 
600 MW (3900 Gvvh) kapasiteli Çatalağzı C santralı ihtiyacı olan taşkömürü miktarı toplam talep 
rakamları içinde yer almamaktadır. 

Burada önemli olan nokta, toplam talep yıllar itibariyle büyük artışlar gösterirken, TTK üreti
minin 1996'da 4,454,000 ton, 1997'den itibaren 2010 yılma kadar tüm yıllar için 5,578,000 ton ola
rak sabit tutulmasıdır. Bunun anlamı ise taşkömürü ithalatı için ödenecek döviz miktarının çok bü
yük değerlere ulaşacağıdır. Bu nedenle, TTK üretiminin daha büyük boyutlara çıkarılması konu
sunda detay fizibilite çalışmalarına biran önce başlanılması gerekmektedir. 

Taşkömürünün enerji ve demir-çelik için önemi ortadadır. Taşkömürü üretiminin yaratacağı 
istihdam ayrı bir öneme sahiptir. Uluslararası deneyimlere göre yeraltı kömür madeni işletmesinde 
çalışan bir işçi, işletme dalında 10 kişiye dolaylı istihdam sağlamaktadır. 

TTK'nın yarattığı katma değerlere de bakılacak olursa, 1993 hariç, tüm yıllarda artı değer ver
miştir. 

Çizelge 12. TTK'nın Milli Gelire Katkısı 

Yıllar 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

GSMH Katkı Milyar TL. 74 186 491 651 529 152 -412 1758 3498 
(Katma Değer) Milyon $ 8 7 ' 131 232- 250 127 22 -38" 58.6 76.4-
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2. MEVCUT DURUM VE İRDELENMESİ 

2.1. Jeoloji 

Zonguldak havzasındaki Paleozoik ve Mesozoik seriler, Alpin Orojenizi başında kıvamlan
mış, daha sonrald tektomk hareketlerle faylanmıştır. 

Karbonifer serileri erozyon ve yükselmelerle yer yer mostra vermiştir. Zonguldak'ın batısında 
ekseni E-NE datımlı Gelik Antiklinali, bu antiklinalin güneyinde ise E-W doğrultulu Üzülmez 
Senklinali yeralmaktadır. 

Kömür damarlarının eğimi her üretim bölgesine göre büyük değişiklikler göstermektedir. 

2.2. Rezerv ve Kalite 

2.2.1. Rezerv 

Temmuz 1996 verilerine göre TTK uhdesinde bulunan toplam rezerv 1.127 milyon ton'dur. 
Görünür rezerv miktarı 482,4 milyon ton olup toplam rezervin % 38'ini oluşturmaktadır. Üre
tim alanlarına göre rezerv dağılımı Çizelge 13'de verilmektedir. 

Çizelge 13. Üretim Alanlarına Göre Havza Rezervi 

Armutçuk (2) 
Kozlu (1) 
Üzülmez (1) 
Karadon(l) 
Amasra (A) (3) 
TTK 

Görünür 
19.615 
63.400 

161.135 
151.442 
32.799 

• 428.391 

Muhtemel 
11.509 
55.926 
94.342 

153.752 
133.304 
448.833 

Mümkün 
10.185 
47.975 
74.020 

117.144 
-

249.324 

(1000 Ton) 

Toplam 
41.309 

167.301 
329.497 
422.338 
166.103 

1.126.548 

Kaynak : TTK, 1996 
(1) Koklaşabilir (2) Yarı Koklaşabilir (3) Koklaşmaz 

Yukarıda belirtilen rezervler, Zonguldak havzasında üretim faaliyeti sürdürülen bölgelerdeki 
rezervlerdir. Havzada üretim faaliyeti bulunmayan Amasra (B) sahasında da İTÜ tarafından hazır
lanan projeye göre poligon yöntemi ile 330,8 milyon ton, istatistik yönteme göre 292 milyon ton; 
Polonyalılar tarafından hazırlanan projeye göre ise -1000 katına kadar 320,9 milyon ton kömür var
lığı saptanmıştır. MTA tarafından -1200 katına kadar yapılan rezerv değerlendirme çalışmalarında 
ise 19,2 milyon tonu görünür olmak üzere Amasra B sahasında toplam 482,6 milyon ton taşkömü
rü varlığı saptanmıştır. 

Polonyalılar tarafından yapılan değerlendirme toplam 94 sondaj verilerine dayanmaktadır. An
cak, bu sondajlardan 74 tanesi karotsuz olduğundan taşkömürü rezervinin değerlendirilmesi sırasın
da son derece dikkatli davranmak gerekmektedir. Karotlu sondajlarda ise karot verimi % 80'nin üze
rinde olmalıdır). Havzanın çok geniş ve kömürün çok derinlerde olması nedeniyle sondaj yoğunlu
ğu oldukça düşüktür. Bu nedenle TTK yönetimi sondaj yoğunluğunu artırabilmek ve dolayısıyla re
zervi kategori olarak daha iyi belirlemek ya da yeni kaynaklar bulabilmek için MTA ile işbirliğine 
gitmekte ancak sondajlı aramalar için öngörülen tahsisatın azlığı (1996 yılı için sadece 15 milyar 
TL) sondajlı çalışmaların daha büyük ve hızlı yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle sondajlı ara
malara hız verilmesi ve rezervin mümkün olduğunca "Görünür" hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Çizelge 13'deki görünür rezervin tamamı üretilemeyecektir. Zonguldak kömür havzasının je
olojik yapısının kötü olması, çalışılabilir ve buradan hareketle üretilebilir rezerv miktarını hayli dü
şürmektedir. Her üretim bölgesinin jeolojik şartları farklı olmakla birlikte, kaba bir yaklaşımla tüm 
havza için üretilebilir rezerv miktarı, görünür rezerv miktarının yaklaşık % 60'ı kadar olacaktır. Di
ğer taraftan Çizelge 13 üzerinden hareket ederek üretilebilir rezerv miktarını bulmak yanıltıcı ola
caktır. Zira, Kozlu üretim bölgesindeki Karaelmas Üniversitesi Kampusu altında 7 milyon ton gö
rünür; 5,8 milyon ton muhtemel ve 3,9 milyon ton mümkün olmak üzere toplam 16,7 milyon ton 
kömür varlığı saptanmıştır ve bu kömür kampus altında olduğundan üretilemeyecektir. Aynı şekil
de, Zonguldak şehir merkezi altında 51.891.000 ton görünür (yaklaşık 31 milyon ton üretilebilir) 
kömür bulunmaktadır. Tamamı yerleşim yeri altında olan bu kömür de üretilemeyecektir. 

Özetlenecek olursa, üretilebilir rezerv toplam rezerv oranı her yıl artış göstermeli ve bunun 
için yeni sondaj çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. 

Kömür damarı şartları, kalitesi ve rezerv miktarı bir bütün olarak irdelenmeli, üretilebilir re
zerv miktarının belirlenmesinde bu noktalara dikkat etmeli; randımanı olumsuz yönde etkileyecek 
jeolojik şartlara sahip ince ve küllü kömürlerin "üretilebilir" ve hatta "çalışılabilir" rezerv katego
risinden çıkartılması gerekmektedir. 

2.2.2. Damar Şartları 
Havzada, damar şartları kötüdür. Damar eğim ve kalınlıkları ve faylar, havzadaki üretimin 

"teknoloji yoğun" olmasını mümkün kılmamakta ve randımanın düşük olmasına neden olmaktadır. 
Havzada, 800 metre kalınlıktaki kömürlü seride toplam kalınlığı 40 m. olan 50' ye yakın da

mar vardır. Kalınlığı 2 m'nin üzerinde olan damar sayısı azdır. Örneğin, Kozlu'da 740 m kalınlık
taki kumtaşı serisi içinde toplam 39 m kalınlık gösteren 22 damar mevcuttur. Kalınlıkları 0.95 ile 
8.65 m arasında değişen 17 damar işletilebilir kabul edilmektedir. Karadon'da ekonomik kalınlığı 
1-5 m arasında değişen 17 damar vardır, 

2.2.3. Kömür Kalitesi 
Havzanın Batı ve Doğu kanatlarında bu liman Armutçuk ve Amasra üretim bölgelerindeki kö

mür damarlarından pişme ve koklaşma özellikleri bakımından zayıf kömürler üretilmektedir. Bu 
kömürler ya hiç koklaşmaz veya pek zayıf ve orta derecede koklaşma özelliği gösterirler. Kozlu, 
Üzülmez ve Karadon bölgelerindeki kömür damarları ise genel olarak çok iyi koklaşabilme özelli
ği gösterirler. (Sayılan az bazı damarlar zayıf ve orta derecede koklaşma özelliği göstermektedir)... 

Çizelge 14'de, Zonguldak Merkez, Çatalağzı, Armutçuk ve Amasra lavvarlarından çıkan 
ürünlerin kaliteleri, parça boyutu (mm) cinsinden verilmiştir. 

Çizelge 14. Parça Boyutuna Göre Kömür Kalitesi 

A: Koklasın Kozlu - Üzülmez - Karadon 

Parça Boyutu 
(mm) 
+50 

18-50 
10-18 
0-10 
0-0,5 
Mikst 

Kalori AID 
(Kcal/kg) 

7150 
7100 
7000 

. 6500 
6600 
3700 

Kül 
( % ) • • 

13+2 ••: 

13+2 
12+2 . 
11+2 

; 15+1 
39+4 

Rutubet 
(%) 
2+1 
3+1 ' 
4+1 
12+2 
6+1 

. 13+2 
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B: Yarı Koklaşır 

Parça 

Boyutu (mm) 

+50 
18-50 
10-18 
0-10 

(Kaynak: TTK, 

: Armutçuk - Amasra 

Kalori 
(Kcal/kg) 

Armutçuk Amasra 

7250 6250 
7200 6200 
7000 6050 
6250 5650 

7996) 

Kül 
(%) 

Armutçuk 

9+2 
9+2 
9+2 
9+2 

Amasra 

15+2 
14+2 
14+2 
14+2 

Rutubet 
( % ) • 

Armutçuk 

2+1 
3+1 
5+1 
14+2 

Amasra 

3+1 
4+1 
6+1 
14+2 

Bu ürünlerin tamammın kükürt oranı % 0,8'den düşüktür. 

2.3. Hazırlıklar 
Taşkömürü üretim derinliği Kozlu'da -560 m'ye, Karadon'da -460 m'ye kadar inmiştir. Da

ha alt katlarda da üretim katlarının hazırlanması gerekmektedir. Üretime hazırlanacak yeni katlara, 
yeraltındaki mevcut katlardan sürülen dahili kuyu ve desandreler île veya yeryüzünden açılan ku
yular ile ulaşılmaktadır. Her katın hazırlanması için ortalama 10.000 m. ana galeri ve rekup sürül
mesi gerekmektedir. Kuyu, dahili kuyu, desandre, ana galeri ve rekup faaliyetlerinden herhangi bi
rinde oluşan gecikme, üretim katının hazırlanamamasına, bunun sonucu üretim miktarında düşme
lere neden olmaktadır. 

Bu sorunlarla son 20 yılda sürekli karşılaşılmış, yeni bir üretim katının hazırlığında gecikme 
durumunda, üretim mevcut katların dağınık noktalarında yapılmış veya eskiden çalışılan sahalara 
yönelinmiş, bu ise kömürdeki kül oranının artması, randıman düşüklüğü ve maliyetin artması so
nuçlarını getirmiştir. Tüm üretim bölgelerinde 1980-1995 yılları arasında sürülen galeri uzunlukla
rı ve buna bağlı üretim miktarı çizelge 15'de verilmiştir. 

Çizelge 15. 1980-1995 Yılları İçinde Sürülen Galeri Uzunlukları 

Yıl 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984. 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Kredili 
(km) 

6,3 
7,1 
8,0 
8,1 
7,5 
7,1 
7,6 
8,5 
6,9 
5,5 
4,9 
5,1 
3,2 
3,2 
2,2 
1,0 

Hazırlık 
Müteferrik 

(km) 
9,4 

10,6 
9,6 

12,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,1 
10,8 
9,9 
8,5 
6,8 
7,3 
7,2 
4,2 
3,4 

Toplam 
(km) 

15,7 
17,7 
17,6 
20,5 
19,0 
18,7 
19,3 
19,5 
17,7 
15,4 
13,3 
11,9 
10,9 
10,4 
6,4 
4,4 

Tüvenan 
Üretim 

(Milyon ton) 
6,3 
7,3 
7,2 
6,7 
7,1. 
7,3 
7,0 
7,1 
6,9 k 

6,3 
5,6 
5,2 
4,8 
4,6 
4,2 
3,3 

Satılabilir 
Üretim 

(Milyon ton) 

3,6 
3,9 
4,0 
3,5 
3,6 
3,6 
3,5 
3,5 
3,3 
3,0 
•2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,2 
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Yapılan hazırlık çalışmaları ile üretim arasındaki doğrudan ilişki rahatlıkla görülmektedir. 

Havzada, özellikle Karadon ve Kozlu'da sürülen galeri miktarlarının artırılması zorunludur. 

Galeri sürülmesinde görevlendirilecek personel sayısındaki azalma da dikkat çekicidir. Çizel
ge İ5'de görülen galeri ilerleme miktarındaki sürekli düşüş, galeri ekip sayısının artırılması ile ön
lenebilir (Çizelge 16). Ancak, yeraltı ve toplam işçi sayısındaki sürekli azalmalar (Yeraltında ça
lışan işçi sayısı 1980'de 24230 iken, 1995'de 13348 olmuştur) hazırlık çalışmasında çalışan işçi 
sayısında da kendisini göstermiş ve kredili işçi sayısı düşmüştür (Çizelge 17). Havzada Temmuz 
1996 ayı itibariyle kredili bağımlarda çalışan işçi sayısı toplamı 223 adet olup şu andaki ihtiyaç ise 
yaklaşık 1200'dür. Yeryüzü ve yeraltı kuyu kazılarında ihale yolu ile sorunlar çözülebilmektedir. 
Galeri sürülmesinde karşılaşılan sorun, ya bu işe uygun nitelik ve sayıda yeni işçi alınması veya ba
zı galerilerin ihale yoluyla sürdürülmesi veya bü işin TTK'na bağlı bir şirket tarafından yapılması 
ile çözümlenebilecektir. İhale yoluyla galeri sürülmesine örnek vermek gerekirse; ideal şartlarda 
TTK ekibiyle 14 metrekarelik bir kesitte (B 14) ilerleme hızı 300 m/yıl olarak kabul edilirken, Ka-
radon'daki 26 metrekare keskindeki 460 m. uzunluğundaki pervane galerisinin ihale yoluyla 14 ay
da bitirildiği belirtilmiştir. Galeri sürme işinin müteahhit marifetiyle yapılmasıyla sadece zaman
dan değil, işçilik maliyetinden de büyük tasarruf sağlanacaktır. 

Çizelge 17. 1980-1995 Yılları Ortalama Kredili İşçi Sayısı ve 
Yeraltı İşçi Sayısına Oranı 

Yıllar 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Kredili İşçi 
Sayısı 

1423 

1232 

1138 

988 • 

; 1060 

897 

967 

903 

874 

641 

560 

507 

372 . 

379 

215 

r 140 

Yeraltı İşçi 
Sayısına Oranı 

% 5.9 

\ %5.2 . 

96 4.9 

96 4.2 ' 

96 4.6 

96 3.8. 

•963.4' 

% 4 0 

% 3.9 

96-2.9 

96 2.7 

•96 2.8 • 

96 2.2 

96 2.3 

.' 96 1.5 

% 1.0 
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Çizelge 16. 1996-2000 Yıllarında Sürülmesi Gerekli Galeri Uzunlukları 
ve Mevcut Galeri Ekip Sayıları 

Müesseseler 

Kozlu 

Üzülmez 

Karadon 

TTK 

Mevcut Ekip 
Sayısı 

4 

1 

3 

8 

Toplam Galeri 
Uzunluğu (metre) 

7134 

2010 

2116 

30305 

1996 

500 

1180 

5931 

7611 

Yıllar 
1997 

1742 

670 

5599 

8011 

1998 

1868 

160 

3485 

5513 

1999 

1548 

-

3244. 

4792 

2000 

1476 

. -

2902 

4378 

'Not: - Bir ekip 14-15 kişiden oluşmakta 300 m/yıl ilerleme yapmaktadır. 
- Galeri kesitlerinin yaklaşık % 90'ı B14 kesitlidir. 
— Bunlara ilave olarak müteferrik galeri sürülmesi gerekmektedir. 

•2.4. Yatırımlar 

Havzaya 1972-1995 yıllan arasında yapılan yatırımlar Çizelge 18 a ve Çizelge 18 b'de göste
rilmektedir. 

Çizelge 18 b, Çizelge 18 a'dan elde edilmiştir. Çizelge 18 b'den görüldüğü gibi son 24 yılda 
(1972-1995) ortalama satılabilir kömür tonu başına yapılan yatırım 8.14 ($/t) olup uluslararası de
neyimlere göre idame yatırımları için gerekli satılabilir kömür tonu başına 10-15 ($/t) olan değerin 
çok altında kalmaktadır. Şekil 3'de yıllar itibariyle fiili yatırım değerleri ton başına olması gereken 
10 (veya 15 $/t) idame yatırım değerleriyle kıyaslamak olarak verilmektedir. 

1970'li yıllarda satılabilir kömür üretimi başına düşen 6.7 ($/t) değeri 1980'li yıllarda % 24 
azalarak 5,1 $/t değerine inmekte ve buna paralel olarak satılabilir kömür üretimi de yıllık ortala
ma olarak 1970'li yıllarda (1972-1979) 4,6 (milyon t/yıl) değerinden 1980'li yıllarda (1980-1989) 
% 22 azalarak 3,6 (milyon t/yıl) değerine düşmektedir. Bu üretim düşüşü, 1990'lı yılların ilk yarı
sında (1990-1995), 1980'li yıllara göre % 25 azalarak, yıllık ortalama satılabilir kömür olarak 2,7 
(milyon t/yıl) değerine gerilemektedir. 1991 yılında başlayan, 1992 ve 1993'de devam eden ciddî-
yatırım artışı, Dünya Bankası kredisi kullanımından kaynaklanmaktadır. 

Çizelge 18 b'den açıkça görüldüğü gibi, Zonguldak kömür havzasında ekonomik ömrünü ta
mamlayan önemli tesisler tevsii ve modernizasyon yatırımları ile desteklenmediğinden, daha önce 
kurulu bulunan üretim kapasitesi muhafaza edilememiştir. Bunun yanısıra son 24 yıl içinde mev
cut şartlarda üretimin devamını sağlamak için gerekli idame yatırımlarının dahi yapılmadığı anla
şılmaktadır. 

Satılabilir kömür üretiminde, son yıllarda görülen üretim düşüşünün ana sebebi, zamanında ve 
yeterince yapılmayan yatırımlardır. 1991-1993 yıllarında yapılan fiili yatırım harcamalarındaki ar
tış (Bkz. Çizelge 18 a), daha önceki 20 yıldaki yapılan yatırım eksiğini kapamaya yetmediği için 
satılabilir kömür üretiminde 1994 yılında bir artış gözlenememekte, 1995'te düşmektedir. 
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Çizelge 18-a Zonguldak Havzası'nda 1972-1995 yılları arasında yapılan yatırımlar (Milya 
satılabilir kömür üretimi (T/Yıl) ve Ton Başına Yatırım Miktarı 

YIL 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

TOPLAM 
. Fiili Gerç 

PROGRAM 

0.354 
0.243 
0.324 
0.384 
0.376 
0.478 
0.843 

1,155.000 
1,477.000 
4,901.000 
6,950.000 
7,006.000 
7,692.000 

11,000.000 
15,350.000 
21,500.000 
34,800.000 

149,163.000 
290,000.000 
270,447.000 
368,300.000 
388,275.000 
309,880.000 
473,000.000 

. 2,360,899.002 

ekleşme her yılı 

BU GÜNKÜ DEĞERİ 

5,057.100 
3,315.300 
3,272.700 
3,339.100 
2,764.700 
2,731.400 
3,332.000 
2,765.500 
1,703.500 
3,987.700 
4,387.600 
3,198.700 
2,114.100 
2,125.000 
1,949.700 
1,756.600 
1,517.100 
4,462.400 
5,836.000 
3,202.900 
2,725.800 
1,707.800 

657.000 
473.000 

68,382.700 

i ortalama dolar kuruns 

FİİLİ 

0.273 
0.193 
0.364 
0.406 
0.585 
0.738 
1.034 
1.261 
1.480 
2.800 
2.727 
4.904 
5.645 
5.772 
9.193 

18.701 
22.766 
43.496 
54.733 

268.728 
485.502 
797.344 
267.304 
222.118 

BUGÜNKÜ 
DEĞERİ 
3,900.000 
2,474.300 
3,676.700 
3,530.400 
4,301.400 
4,217.100 
4,086.900 
3,009.500 
1,707.000 
2,278.200 
1,721.500 
2,220.000 
1,624.900 
1,112.900 
1,167.600 
1,527.900 

992.900 
1,301.200 
1,101.400 
3,182.600 
3,593.300 
3,507.100 

489.100 
222.100 

2,218067| 56,946.000 

ı bölünerek e İde edilmiştir 

GERÇEK. 

77.200 
79.500 

112.200 
122.300 
155.600 
154.200 
122.600 
109.200 
100.000 
57.020 
39.300 
69.400 
73.400 
52.500 
60.000 
87.000 
65.400 
29.200 
18.900 
99.400 

. 132.000 
205.300 

86.200 
46.900 

FiiIiYatı 
Milyon 

19 
13 
26 
28 

,• 36 
41 
42 
33 
19 
25 
16 
21 
15 
11 
13 
21 
16 
20 
21 
64 
70 
72 
16 
4 

674 

. 1995 Ortalama US $ kuru 45,673.45 TL alınmıştır. 

. Bugünkü değerinin hesaplanmasında 1995 yılını (1) kabul eden deflatör değeri kullanılmıştır. 

. İdame projeleri için ton başına 10-15 $/Ton, yeni projelerde ise ton başına 60-170 $7Ton yatırım y 
uluslararası standartlara göre zorunlu tutulmuştur. 
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Çizelge 18-b) Zonguldak Havzası'nda 1972-1995 yılları arası farklı dönemlerde yapılan 
yatırımlar satılabilir kömür üretimi ve üretim başına düşen yatırım miktarı 

Açıklama 

(1) Yıllık Ortalama Yatırım 
Tutan (mllyon$/Yıl) 
(2) Yıllık Ortalama Satılabilir 
Kömür Üretimi (t /Yıl) 
(3) Satılabilir Kömür Urotiml 
Basına Düsen Yatırım Miktarı ( 
3)-(1V(2)($/t) 

1972-1979 
dönemi 

30.4 

4,555,760. 

6.67 

1980-1989 
dönemi 

18.2 

3,558,544. 

5.11 

1990-1995 
dönemi 

41.6 

2,700,237. 

14.97 

1972-1995 
dönemi 

28.1 

3,676,793. 

8.14 

-Dönemlere Göre 
Yıllık Ortalama 
Satılabilir kömür 
üretimi 
(Milyon ty') 

-Dönemlere göre 
satılabilir kömür 
üretimi başına 
düşen yatırım 
mikton 
($A)(3)=(1)/(2) 

Şekil 2 : Zonguldak Havzası'nda 1972-1995 yılları arası (1972-1979),'(1980-1989), 
(1990-1995) dönemlerinde yıllık ortalama satılabilir kömür üretimi miktarlan (milyon /1), 
satılabilir kömür üretiminin ton başına düşen ortalama yatırım miktarları ($ /1) 
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Yıllar 

Fiili Yatırım 
(Milyon $/Yıl)f1] 
Ton Başına 10 
($/!) idame 
yatırımı durumu 
(Milyon S/Yıl)f2l 
Ton Başına 15 
(S/t) idame 
yatırımı durumu 
(Milyon $/Yıl)[3] 

1972 

20 

46 

70 

1973 

. 14 

46 

70 

1974 

26 

50 

75 

1975 

28 

48 

72 

1976 

37 

46 

70 

1977 

41 

44 

66 

1978 

43 

43 

65 

1979 

34 

41 

62 

1980 

20 

36 

54 

1981 

25 

39 

59 

1982 

17 

40 

60 

1983 

22 

35 

53 

1984 

16 

36 

55 

1985 

11 

36 

54 

1986 

14 

35 

53 

1987 

" 22 

35 

52 

198S 

16 

33 

49. 

Her yılın yatırım değeri ondalıklı sayıdan tam sayıya dönüştürülmüştür ."Toplam* sütunundaki değerler gerçek toplam değerleridir. 

•Fi*Vatırım(MlyonVYılX1] —O—Ton Ba?Tia 10 (V!) dame yabfımı ctrLmı(WtyooyYıl^2J —O— TonBajına 15 (SA) idama yatırımı durunu (M8yonSYı 

8 8 

Şekil 3 : Fiili ve gerekli yatırımların (milyon $ / Yıl) satılabilir kömür üretiminin (milyon t /Yıl) yıllara göre 
10 ($/t) idame yatırıra durumuna [2] göre fiili yatırımların [1] son 24 yılda Eksik Kalan Yatırım : 881-677 = 
15 ($/t) idâme yatırım durumuna [3] göre fiili yatırımlann [1] son 24 yılda Eksik Kalan Yatırım : 1329-677 = 
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2.5. İşçilik ve Personel 
2.5.1. İşçilik 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan yevmiyeli personel daimi ve münavebeli (veya g'rup-
lu) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Münavebeli işçiler, A-B-C gruplarından meydana gel
mekte, gruplardan ikisi işbaşında iken diğeri köyünde dinlenmektedir (İki ay çalışıp, bir ay dinle
nirler). Bu işçilerin çalışmadıkları döneme ait SSK primleri TTK tarafından ödenmektedir. Toplam 
işçi sayısına oranı % 18'dir. 

Çizelge 19'da 15.07.1996 tarihi itibariyle kaydı açık işçi sayısı (köyde dinlenen işçi sayısı da
hil), günlük ortalama çalışan işçi sayısı (puante edilen) ve günlük fiilen işbaşında olan işçi sayısı 
gösterilmiştir. 

Çizelge 19. TTK'da İşçi Say 

Kaydı Açık 
Puantaj a Kayıtlı 
Fiili Çalışan 

ısı 
Yeraltı 

14.384 
13.114 
10.716 

Yerüstü 

7.267 
7.385 
607 

Toplam 

21.651 
20.499 
16.787 

Puantaja kayıtlı işçilerin Müesseseler itibariyle dağılımı Çizelge 20'de verilmiştir. 

Çizelge 20. Puantaja Kayıtlı Günlük İşçi Sayısının Müesseselere Dağılımı 

Üretim Alanları 
Kozlu 
Üzülmez 
Karadon 
Maden Mak(*) 
TTK 

Yeraltı 
2310 
4334 
6470 

-
,13.114 

% 
74 
52 
75 

- • 

64 

Yerüstü 
814 

3926 
2173 
472 

7385 

% 
26 
48 
25 

100 
36 

Toplam 
3124 
8260 
8643 
472 

20.499 

* Maden Makinaları İmalat ve Onarım Fabrika İşletme Müdürlüğü 

Çizelge 21. 1980-1995 Yıllan Arasındaki Ortalama İşçi Sayıları ve Yeraltı 
İşçisinin Toplam İşçiye Oranı 

Yıllar Yeraltı Yerüstü Toplam İşçi Oran (%) 

1980 24.230 17.697 41.927 57,8 
1981 23.569 16.366 39.935 59,0 
1982 23.427 15.832 39.259 59,7 
1983 23.398 15.254 38.652 60,5 
1984 23.047 14.598 37.645 61,2 
1985 23.828 14.403 38.231 ' 62,3 
1986 22.302 14.354 36.557 61,0 
1987 22.388 14.235 36.623 61,1 
1988 22.618 13.858 36.476 62,0 
1989 21.868 13.624 35.492 61,6 
1990 21.024 13.325 4.349 61,2 
1991 18.338 12.877 31.215 58,7 
1992 17.003 12.492 29.495 57,6 
1993 16.592 11.837 28.429 ' 58,4 
1994 14.418 9.549 23.967 60,2 
1995 13.348 8.172 21.520 62,0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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Emeklilik ve muhtelif nedenlerle TTK'dan ayrılan işçi sayısı Çizelge 22'de verilmiştir. 
Çizelge 22. TTK'dan Ayrılan İşçi Sayısı 

Yıl Ayrılan jşçi Sayısı 

1990 2609 
; 1991 4291 
1992 1362 
1993 ' 5058 
1994 6009 
1995 1580 

Toplam 20.909 

Çizelge 20'de TTK yeraltı işçi sayısının toplam işçi sayısına oranı % 64 iken bu oranın Üzül
mez Taşkömürü İşletme Müdürlüğü için % 52 olduğu yani yerüstü işçi sayısının toplam işçi sayı
sının yaklaşık yarısı olduğu görülmektedir. Kapatılan Merkez Müessesenin yerüstü elemanlarının 
Üzülmez T.İ.M.'e kaydırılması, Kozlu ve Gn. Müdürlük bazı yerüstü hizmetlerinin Üzülmez , . 
T.I.M. tarafından yapılması yerüstü işçi sayısının fazla olması sonucunu doğurmuştur. Yerüstü hiz
metlerinin sürdürüldüğü liman, demiryolu, vb. konuların dışardan sağlanan fayda ve hizmetler du
rumuna getirilmesiyle yeraltı işçilik oranı istenen seviyeye ulaşacaktır. 

Yerüstü elemanlarının sayılarının fazla olması nedeniyle, bunlardan bir kısminin yeraltına ge
çirilmesi düşüncesi uygulamaya geçirilerek 560 kişi yeraltına kaydırılmış, ancak hafif işe ve yer
yüzüne alışan bu işçiler verimsiz olmuş, bu işçilerin kaza yapma ve yaralanma oranının diğer işçi
lere göre daha fazla olduğu ve diğer işçileri olumsuz olarak etkiledikleri görülmüş ve bu uygula
madan vazgeçilmiştir. 

1995 yılı itibariyle yeraltında çalışan işçilerin % 37,9'u 16 yıl veya daha fazla kıdemlidir. Bu 
işçilerin zamanla geri hizmetlere (örneğin yeraltı nakliyatı) ve bilahare yerüstü hizmetlerine kaydı
rılması, bu işçilerin yerine genç işçilerin işe alınması sağlanmalıdır. 

Eğitim düzeyi dikkate alınınca, yeraltı işçi sayısının % 84,8'inin ilkokul mezunu olduğu, % 
2.9'unun ise diplomasının dahi olmadığı görülmektedir. Teknisyen oranı yeraltı için % 0,21'dir. 
Eğitim düzeyinin bu denli düşük olması ile usta işçilik ve formen oranı toplamı olan % 81 arasın
da tam bir çelişki görünmektedir. Sonuç olarak işe almada eğitim düzeyi mutlaka dikkate alınmalı 
ve ayrılan işçi sayısının yüksek olması nedeniyle bunların yerini doldurmak için, daha eğitimli genç , 
işçi alınmalı ve hizmetiçi eğitim için düzenlenen kurs ve eğitim saati artırılmalıdır. 

Yukarıda çok kısa belirtilen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla TTK tarafından Devlet Per
sonel Dairesine yapılan eleman talebi henüz sonuçlanmamıştır. Elektrik-elektronik ve kazı çalış
maları için tüm havzada ihtiyaç duyulan kalifiye eleman sayısının 2200 olduğu belirtilmektedir. 
Eğitim projesi amacıyla Avrupa Topluluğu'ndan 3,4 milyon ECU hibe olarak sağlanmış ve proje 
içinde yeralan teçhizatın bir kısmının sevkiyatı başlamıştır. 

2.5.2. Personel 
TTK'da çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı Temmuz 1996 itibariyle Çizelge 23'de 

verilmektedir. 

Çizelge 23. Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sayısı ve Grupları 
Grup Kadrolu Sözleşmeli 

Genel İdari ' 217 " 565 
Teknik 14 747 
Sağlık 1 25 

Toplam 

782 
761 

26 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı: 180) 
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Grup Kadrolu Sözleşmeli Toplam 
Avukatlık 7~" '- \ 13 İ 3 ~ 
Yardımcı Hizmetler _ ^ _ 980 980 
Toplam 232 2330 2562 
Yardımcı hizmetlerin 952 adedi özel güvenlik görevlisidir. Hemen belirtmek gerekir ki özel 

güvenlik eleman sayısında indirime gitmenin yolu bulunmalıdır. Personelin % 39'u üniversite, % 
41'i lise mezunudur. (1995 yılı itibariyle). Teknisyen oranı ise % 10'dur. 

Eğitimdeki sorun personel için de geçerlidir. Mahalli politikalar nedeniyle Karaelmas Üniver
sitesi dışındakilerin mühendis olarak TTK'da görev almasının oldukça zor olduğu ve yurt dışına gi
demeyen, yabancı dil ve modern teknolojiyi bilmeyen mühendislerin büyük bir kısmının nezaretçi 
görevi gördüğü ifade edilmektedir. Bu mühendislerin uygun görülenlerin seçilerek yurt dışına gön
derilmeleri ve aynı zamanda yurt içinde ileri gelen üniversitelerle değişik konularda eğitim kursla
rı düzenlenerek bu kurslara tüm mühendislerin katılmaları sağlanmalıdır. 

2.6. Üretim 
Taşkömürünün üretimi, üretim alanları ve TTK olarak Çizelge 24'de verilmiştir. 
Çizelge 24. Üretim Alanları İtibariyle Satılabilir Üretim (Ton) 

Yıllar 
1983 Program 

Fiili 
1984 Program 

Fiili 
1985 Program 

Fiili • 
1986 Program 

Fiili 
1987 Program 

Fiili 
İ1988 Program 

Fiili 
1989 Program 

Fiili 
1990 Program 

Fiili 
1991 Program 

Fiili 
1992 Program 

Fiili 
1993 Program 

Fiili 
11994 Program 

Revize 
Fiili 

1995 Program 
Fiili 

1996 Program 
n Fiili 

Armutçuk 

436,820 
285,181 
420,052 
296,904 
343,388 
330,461 
328,000 
326,626 
333,608 
329,952 
390,687 
300,923 
355,300 
262,838 
358,000 
292,156 
275,900 
266,080 
385,207 
344,055 
365,400 
316,486 
355,000 
302,020 
287,087 

-
- ' 
-
-

Kozlu 

1,116,960 
771,550 
900,013 
863,598 
937,960 
807,031 
815,166 
820,625 
829,844 
792,778 
832,162 
790,444 
768,740 
726,370 
852,040 
650,256 
866,360 
652,344 
518,198 
480,573 
556,800 
451,402 
520,000 
439,420 
490,076 
519,948 
401,073 
515,100 
244,815 

Üzülmez 1 Karadon 

1,041,060 
823,867 
900,013 
902,137 
937,960 
832,039 
824,332 
834,070 
839,868 
828,640 
842,214 
765,026 
775,200 
697,611 
859,200 
602,511 
859,200 
586,915 
880,268 
617,006 
800,400 
688,710 
785,000 
666,040 
726,018 
965,052 
765,543 
930,210 
454,150 

1,498,230 
1,317,797 
1,399,741 
1,275,818 
1,435,580 
1,328,998 
1,266,962 
1,247,853 
1,276,986 
1,256,118 
1,310,350 
1,158,312 
1,193,808 
1,137,257 
1,323,168 
1,011,816 
1,323,168 
1,068,095 
1,450,001 
1,175,623 
1,357,200 
1,150,559 
1,330,000 
1,132,400 
1,160,513 
1,515,000 
1,081,560 
1,354,690 
607.338 

Amasra 

356,926 
337,693 
380,181 
293,249 
345,112 
306,887 
315,040 
297,109 
319,694 
253,401 
320,587 
240,126 
290,700 
214,272 
275,400 
188,503 
245,600 
188,276 
255,234 
211,470 
265,248 
181,631 
260,000 
220,120 
174,855 

- . • 

-
-
-

TTK | 

4,500,0001 
3,539,001 
4,000,000 
3,631,706 
4,000,000 
3,605,416 
3,550,000 
3,526,283 
3,600,000 
3,460,889 
3,696,000 
3,255,645 
3,383,748 
3,038,448 
3,667,808 
2,745,242 
3,670,228 
2,761,710 
3,488,908 
2,828,727 
3,345,048 
2,788,788 
3,250,000 
2,760,000 
2,838,548 
3,000,000 
2,248,176 
2,800,000 
1,306.303 İ 

Not: 1995 Yılı itibariyle Armutçuk ve Amasra Müesseseleri İşletme haline dönüştürülerek sı
rasıyla Karadon ve Üzülmez Müesseselerine bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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1995 yılı rakamının oldukça düşük olmasının nedeni yaklaşık 50 günlük iş kaybından kaynak
lanmaktadır. Ancak, genel olarak üretimde yıllar itibariyle sürekli bir düşme sözkonusudur. Bunun 
nedenleri özetle şöyle sıralanabilir: 

a) Yatırıma ayrılan tahsisatların düşük olması, 

b) Yatırımların zamanında yapılamaması, 

c) Politik ve sendikal nedenlerden dolayı . 

- Uygun işe uygun eleman alınamaması, 

- Yeraltı işçilerinin bir kısmının yerüstüne geçmeleri, 

d) Giderek azalan işçi sayısı, emeklilerin yerine yenilerinin alınamaması, 

e) Ocakların giderek derinleşmesi, zaman zaman eski ve daha küllü damarların çalışılması, 

f) Teknik elemanların kalitesinde düşme, 

g) Politik baskılardan dolayı yanlış atamalar, 

h) Organizasyon yapısı, aşın personel, 

i) TTK Genel Müdürlüğünün şehir merkezinde olması, 

j) Ücret politikası, prim sistemi, 

k) İşçi alımının izne tabii olması, uzun zaman almasj, 

1) Havzanın jeolojik yapısına uygun teknoloji geliştirilememesi (Teknoloji Araştırma- Geliş

tirme birimi yok) 

m) Makina-teçhizat ve malzemeleri yurtiçi-yurtdışı alımlarındaki uzun prosedürlerden dola

yı gecikmeler, 

n) Üretim bölgelerinde konsantrasyona gidememek , 

o) Yurtdışı fiyatları, arz-talep dengesi, 

p) İş disiplini, 

r) Efektif çalışma saatinin düşük olması, 

s) İşçilikte benzer sanatların yeterince birleştirilememesi, 

t) Toplu sözleşmelerin seyyanen ve TTK dışında yapılması, 

u) Yeraltı iş emniyetinin istenen seviyeye getirilememesi. 

Yukarıda üretim düşüşünün nedenleri olarak gösterilen maddeler aynı zamanda, diğer 
bazı etkenlerle birlikte (lavvarlar, yardımcı hizmetler, finansman vb) maliyetin her geçen yıl artma
sının da temel nedenleri arasına girmektedir. 

Şekil 4, tüvenan ve satılabilir üretimin yukarıdaki nedenlerden dolayı, yıllar itibariyle nasıl 
düştüğünü, diğer taraftan yeterli yatırım yapılamayıp, kısmen eski imalatlarda çalışıldığı için tüve
nan külündeki artışı göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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Şekil 4: Tüvenan ve Satılabilir Üretim ve Tüvenan Külü Oranı İle İlişkisi 

2.7. Lavvarlar ( Kömür Zenginleştirme Tesisleri) 
Yeraltından üretilen kömürlerin demir-çelik, enerji, teshin ve sanayi tesislerinde kullanılabil

mesi için lavvarlarda çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. 

TTK'na bağlı dört adet lavvar çalışmaktadır. Bunlar, Armutçuk, Zonguldak, Çatalağzı ve 
Amasra lavvarlandır. Zonguldak lavvarı, Kozlu ve Üzülmez kömürlerini, Armutçuk ve Amasra 
lavvarları kendi kömürlerini yıkamakta ve zenginleştirmektedir. • 

Lavvarların yarattığı çevre kirliliği bu raporda ele alınmamıştır. 

Zonguldak ve Çatalağzı lavvarları Armutçuk ve Amasra lavvarlarına göre daha büyük kapasi
teli ve 1940'lı yılların teknolojileriyle 1957 yılında kurulmuşlardır. Ömürlerini tamamlayan bu lav
varlarda malzeme, enerji, işçilik giderleri had safhada olup, örneğin Zonguldak lavvarında 1 ton 
kömürün zenginleştirme maliyeti 10,5 $/ton seviyesindedir. (Kötümser bir yaklaşımla yeni bir te
siste bu maliyetin en fazla 4 $/ton seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir). TTK yönetimi, 
maliyet ve pazarlama politikalarını da dikkate alarak yeni bir yatırım yapmadan kömür zenginleş
tirme işini dışarıdan hizmet alımı yoluyla yaptırmayı düşünmektedir (Konuyla ilgili taslak şartna
meler tamamlanmıştır). Örnek vermek gerekirse, % 25-30 küllü Soma kömürü, Türkiye Kömür İş
letmeleri tarafından hizmet alımı yoluyla müteahhit tarafından kurulan 650 t/h kapasiteli seyyar 
(mobil) lavvarda % 100 randımanla (mikst hariç randıman % 65) 2,45 $/ton maliyetle yıkanmak
tadır. Diğer taraftan, TKİ tarafından yatırımı yapılan 3.000.000 t/yıl kapasiteli ve mikst hariç 
% 58,6 randımanlı Tunçbilek lavvar maliyeti 2 $/ton'dur. Bu lavvardaki işçi sayısı 85'dir. (Zongul
dak lavvarında işçi sayısı 1995 yılı için 537'dir). 

Benzer proseslere sahip olan Zonguldak ve Çatalağzı lavvarlarında 1973 yılında ağır ortam 
devresi tadilatı yapılmış, 1991'de ise şlam ve atık filtre tesisi ilave edilmiştir. 
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Akım şeması özetle, 
- Eleme ve +100 mm taşların atılması, 
- +18 mm-100 mm ebatlı tüvenanın jigde değerlendirilmesi, 
- +0.5 mm-18 mm ebatlı tüvenan ve kırılmış jig atığının ağır ortamda değerlendirilmesi, 
- 0-18 mm atığın yüzdürülmesi, 
- 0-30 mm şlam ve atıkların tambur ve diskli filtrelerde değerlendirilmesi. 

Çizelge 25. TTK Lavvarları ve Özellikleri 
(1995 Yılı) 

Lavvar Zonguldak Çatalağzı Armutçuk Amasra 
Kuruluş yılı 
Kapasitesi (Tüvenan Ton/saat) 

Ortalama işçi sayısı 

Yıkama randımanı 
(Çıkan kömür / Giden kömür, %) 

Yıkanan kömürde kül oranı (%) 
(Mikstsiz değer) 

Lav vara giren tüvenan kömürde 
kül oranı (%) (0/100) 

Yıkanan tüvenan kömür 
(Ton/Gün). 
Yıkamaya giden kömür 
(Ton /Yıl) 

1957 
1000 

537 

66,07 

11,92 

59,90 

5449 

1.471.180 ; 

1957 
750 

332 

84,53 

11,60 

52,97 

3887 

. 1.049.392 

1960 
200 

60 

68,38 

16,55 

39,74 

1054 

284.470 

1978 
210. 

138 

52,02 

14,68 

49,19 

1047 

282.620 

Not: Tablodaki değerler, yıllık birikmelerdir. 

Kurulduğu yıllardaki pazarlama politikaları ve damar özellikleri gözönünde bulundurularak % 
40 seviyesindeki küllü tüvenan kömürleri zenginleştirmek amacıyla kurulan Zonguldak ve Çatalağ
zı Lavvarları, % 60'a kadar çıkan kül oranları söz konusu olduğunda istenen randımanı sağlayama
maktadır. Sistemin ömrünü doldurmuş olması nedeniyle sık rastlanan arızalar ise yeraltı üretimin
de tıkanma ve aksamalara neden olmaktadır. 

Zonguldak ve Çatalağzı Lav varlarının yukarıda belirtilen olumsuz etkileri, lavvarların moder
nizasyonunu gerekli kılmış ve 1990 yılında yapılan modernizasyon projesine göre Zonguldak Lav
varınm 27.9 Milyon $'ı dış olmak üzere toplam 37 Milyon $, Çatalağzı Lavvarınm 25.4 Milyon $ 
dış olmak üzere toplam 33 Milyon $ yatırıma ihtiyacı vardır. Projeye göre her iki lavvarda da 
lOO'er işçi çalışacak ve kurulu KKO % 80 olacaktır. Finansman sıkıntısından dolayı sadece Zon
guldak Lavvarınm yapımı ele alınmış durumdadır. 

2.8. Randıman 
Bölüm 2.6'da üretimin düşüş nedenleri özetle verilmiştir. Dolayısıyla, bu nedenler randımanın 

da düşük olması sonucunu yaratmaktadır. 
Şekil 5, 6 ve 7 ve bunlarla ilişkili çizelgeler, randıman değerlerini vermektedir 
Şekil ve çizelge, satılabilir randımanın 1990'dan itibaren yükselme eğilimine girdiğini göster

mektedir. Bu yıldan itibaren üretim 2,8 milyon ton/yıl seviyesinde gerçekleşirken işçi sayısının 
34,349 seviyesinden 21,520'ye düşmesi bu sonucu doğurmuştur. 
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Benzer durum, içeri randımanı, ve kazı randımam için de söylenebilir. Randımanların kısa sü
rede artmasını beklemek yanıltıcı olacaktır. Bölüm 2.6'da başlıkları verilen teknik, ekonomik ve 
yönetsel sorunlar giderilmedikçe üretim ve dolayısıyla randıman artmayacak ve maliyet içindeki iş
çilik payı sürekli yüksek çıkacaktır. 

Randımanla doğrudan ilişkisi bulunan hidrolik direk -çelik sarma, cardox patlatma sistemi, 
prömatik delme-patlatma gibi teknik araştırma ve çalışmalar denenmekte ve olumlu sonuçları gö
rüldüğünden yaygınlaştırmaya çalışılmaktadır. Yönetimin üzerinde durduğu konsantrasyon çalış
masında olumlu gelişmeler az da olsa görülmeye başlanmıştır. İş ve hizmetlerin optimum sayıda 
işyerine teksif edilmesi ya da verimli ve karlı üretim için iş ve hizmetlerin uygun şekilde düzeltil
mesi olarak tanımlanan konsantrasyon çalışmasının yeraltına dönük calışmalan içinde, az sayıda 
ocak ya da ayaklarda çalışılması, yüksek kül içeren veya ince damarların terk edilmesi, uygun yer
lerde en üst seviyede.mekanizasyona gidilmesi, eksikliği duyulan sanatlara diğer sanatlardan işçi
lik aktarılması gibi amaçlar bulunmaktadır. Örneğin, Kozlu, Karadon ye Üzülmez,toplamında, kaz
macı randımanı artarken, çalışılan ocak ve ayak sayısında kısmi azalmalar olmuştur. * 

2.9. Pazarlama 

Kömür satışları Çizelge 26'da demir-çelik, enerji sektörleri ile toplam olarak 1985-95 dönemi 
itibariyle verilmiştir. 

Çizelge 26. Kömür Satışları 

(1000 Ton) 
Satışlar 

- • 

Yıllar 

1985 
1986 

1987 
1988 
1989 
1990 

1991 

1992 
1993 

1994 

1995 

Satılabilir 
. Üretim 

3,605 

3,526 
3,461 
3,256 
3,038 

2,745 

2,762 : 
2,829 

2,789 

2,839 
2,248 

Demir 
Çelik 

1,404 

1,586 

1,579 
1,576 
1,559 

1,295 
850 

710 
691 

701 
650 

Toplamdaki 
Payı(%) 

. 42 
43 

47 
50 
54 

52 
32 

24 
26 

26 

28 

Enerji 

754 

771 
640 
412 
526 
423 

842 
1,278 

1,279 

1,466 
1,178 

Toplamdaki 
Payı (%) 

23 

21 
19 
13 
"18 
17 

32 
44 
48 

54 
51 

Diğer 

1,186 

1,307 

1,152 
1,139 

800 

. 794 
957 
933 

717 
529 

465 

Toplamdaki 
Payı (%) 

35 

36 

34 
37 . 
28 
31 
36 

32 
26 

20 

21 

Toplam 

3,344 

3,664 

3,371 
3,127 
2,885 
2,512 

2,649 
2,921 

2,687 

2,293 

2,293 

Toplam 33,098 . 12,601 9,569 9,979 32,149 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 



YILLAR 

Satılabilir Üretim ( t / y ı l ) 

Ortalama İşçilik Adeti 
Satılabilir Genel 
IRandıman (kg/yev ...) 

1984 

3,631,706 

37,645 

548 

1335 

3,605,416 

38,231 

342 

198S 

3,526,283 

36,557 

347 

1S87 

3,460,889 

36,623 

340 

1988 

3,255,645 

36,476 

327 

1989 

3,038,448 

35,492 

308 

1990 

2,745,242 

34,349 

328 

19 

2,76 

31, 

3 

us 
1934 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Yıllar 

•Satılabilir Üretim (yüz t/yıl) •"c",OrtaIama işçilik Adedi (kişi) «•^••Satılabilir Genel Randı 

Şekil 5 : TTK'nm 1984 -1995 yılları arasında yıllık olarak satılabilir kömür üretiminin, toplam işçi sayıs 



YILLAR | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 I 1990 1 199 
t i H""* I1 l lV lH < I I İ l lWirMlM CA*yifffl*rI CflvFKİfo EfcEiîKiıS CAı'ı'n'ı'H EffTÎ'ft'jri CA'&'K•'trrZfttirW-£ri Ewâ*l 
Ortalama Yeraltı İşçi Adeti 
Satılabilir İçeri 

23,047 

574 

23,828 1 21,236 1 22,388 

540 1 564 R 541 

22,618 

513 

21,935 

494 

20,464 1 18,3 

526 I 60 

40,000 

S "3 
% | 15,000 
S 

10,000 1934 1S85 1985 1987 1938 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Yıllar 

[ ^ Randım 

Şekil 6 : TTK'nın 1984 - 1995 yılları arasında yıllık olarak satılabilir kömür üretiminin, yeraltı işçi sayısı 



YILLAR 
Satılabilir Üretim ( t /y ı l ) 

Ortalama Kazı İşçi Adeti 
Satılabilir Kazı Randımanı 
(kg/yev...) 

1984 

3,631,706 

3,633 

3,444 

1985 

3,605,416 

3,842 

3,215 

1986 

3,526,283 

3,601 

3,278 

1987 

3,460,889 

3,549 

3,360 

1988 

3,255,645 

3,726 

2,963 

1989 

3,038,448 

3,539 

3,048 

1990 

2,745,242 

3,930 

2,859 

1 

2,761 

3 

3 
Kazı Randımanı ile Ortalama Kazı İşçi Adedinin 1994 yılında tanımı değişmiş ve üretim alanında çalışan tüm işçile 
Bu nedenle Şekil 7'de 1984 -1993 yılları arasındaki değerler baz alınmıştır. 

- . 4 ,000 i • • ' • • ' • • 

3,750 -

J | 3,500-

••• s i 3 '250 

j | 3,000 i 

î l -: 
2,250 

2,000 -i 

^^^\^5^ 
• . . 1 1 1 I 

19
84
 

19
85
 

19
86
 

19
87
 

19
88
 

19
89
 

19
90
 

19
91
 

Yıllar 

-1 — û — Satılabilir Üretim (yüz t / yıl) ^O~0r ta lama Kazı İşçi Adedi (k iş i ) 

1 

r 4,7 

• 4.5 

•4,2 

•4,0 

3,7 

• 3,5 

• 3,2 

•3,0 

•2,7 

-2,5 

2,2 

l 2,0 

19
92
 

19
93
 

,1
99
4 

19
95
 

1 Satılabilir Kazı Randıman 

Şekil 7 : TTK'nın 1984 -1993 yılları arasında yıllık olarak satılabilir kömür üretiminin, kazmacı sayısının 
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, • • '• "Diğer" başlığı altında çimento fabrikaları, Çay-Kur Gn. Md.lüğü gibi sanayi ve gıda sektör
leri ile muhtelif ve mahalli ve önemsiz miktarda alış yapan diğer müşteriler bulunmaktadır. 

Çizelge 26'dan demir-çelik sektörünün ve diğer başlığı altındaki müşteri payının satışlardaki 
oranının son yıllarda çok gerilediği, özellikle demir-çelik sektörünün satışlardaki payının 1990'da 
% 52'den 1991'de % 32'ye ani bir düşüş yaptığı görülmekte, buna mukabil ÇATES B santralının 
devreye girmesiyle enerji sektörü payımn arttığı görülmektedir. (Çatalağzı A santralı 1990 yılında 
devreden çıkmış, Çatalağzı B santralı 1. ünitesi 1989'da, 2. ünitesi 1991'de devreye girmiştir) 

Demir-Çelik fabrikalarına yapılan satışlara göz atılacak olursa, İskenderun Demir-Çelik 
Fab.'nın 1988?den itibaren kömür almadığı, Karabük Demir Çelik Fab.'nın 900 bin ton seviyesin
deki talebinin 1995 yılı itibariyle 330 bin ton seviyesine, Ereğli Demir Çelik Fab.'nın 600 bin ton 
seviyesindeki talebinin de 325 bin ton seviyesine indiği anlaşılmaktadır. Demir-Çelik fabrikaları
nın talep düşüşü ithal fiyatın düşük olması (TTK fiyatı 64.5 S/ton* ithal fiyatı 61.5-62 $/ton) ve ör
neğin kömüre yapılan ödemenin geç yapılması (KARDEMİR, ithalatçıya 9 ay sonra ödeme yap
maktadır) gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Lavvar ürünlerinin müşteri talebi doğrultusunda istenen kalitede olamaması müşteri kaybına 
neden olmaktadır (Aynı fiyattaki daha kaliteli ürüne talep artacaktır). Bunun için lavvar ürünü ka
litesinde artışa gitmeli, ancak bundan,önce yeraltından gelen kömürün mümkün olduğunca daha az 
küllü olmasına çalışılmalıdır. Ayrıca müşteri talebi artsa bile, bugünkü üretim seviyesi ile talebi 
karşılamak mümkün olmayacağından üretimi artırmak, bunun için ise yatırımları ve hazırlık çalış
malarını artırmak ve hızlandırmak gerekmektedir. 

Lavvarlarda esnek ürün çeşitliliği yaratma konusu da düşünülerek kuvvetli bir "Pazarlama Bi-
rimi"nin oluşturulması gerekli görünmektedir. . 

Pazar olarak düşünülen Ankara'nın kömür ihtiyacı BELKO tarafından sağlanmaktadır. BEL
KO'nun ithal ettiği ithal kömür özellikleri (nem, kül, ısıl değer, kül ergime sıcaklığı, serbest kabar
ma indeksi kükürt değerleri) TTK taşkömürü tarafından rahatlıkla karşılanmaktadır. Ancak sorun, 
Ankara'da satışa sunulan kömür ebadına uyan kömür miktarındadır ve bu miktar azdır. (1995 yı
lında 158.000 ton). BELKO tarafından satılan kömür ebadı 18-125 mm arasında ( -18 mm % 5 
max, +125 mm %5 max) olup 1990'da 1,2 milyon ton, 1991'de 1,3 milyon ton 1992'de 995 bin 
ton, 1993'de 814 bin ton, 1994'te 746 bin ton ve 1995'de 566 bin ton kömür satılmıştır. Bu ebadı 
ve kaliteyi karşılayan TTK ürünü ise 18/50 olup Temmuz 96 ayı itibariyle satış fiyatı 6.250.000.-
TL/ton +KDV =85,76 $/ton (30.7.1996 tarihi itibariyle) ve Ankara'ya taşıma maliyeti 9,55 $/ton'-
dur. Bu durumda Ankara'ya teslim fiyatı 95:31 $/ton olmaktadır. BELKO'nun millileşmiş ithal kö
mür maliyeti 107,21 $/ton olduğundan, arada 11.9 $/ton fark vardır. TTK'nın bu ebada ve kaliteye 
uygun üretim miktarı (18/50 olarak) 1994'te 127 bin ton, 1995'te ise 158 bin ton seviyesinde olup 
müşterisi hazırdır. Mevcut müşteriden vazgeçerek bu kömürün tamamının BELKO'ya sa
tılması halinde 158.000 tonXl 1.9 $/ton =1.880.200 $ fazla gelir sağlanmış olacaktır. (Bu durumda 
bu ebatta ve kalitede devamlı müşteri durumunda olan Karabük Demir Çelik, Filyos Ateş Tuğla 
Fab., Çay-Kur Gn. Md.lüğü ile muhtelif alıcıların kaybedilme durumu ortaya çıkacaktır. Ayrıca 
BELKO'nun TTK kömürünü alıp almayacağı belli değildir). Gerek Ankara'da satışa sunulan kö
mür miktarını kısmen karşılayabilecek durumda olması, gerekse sağlanması zayıf bir olasılık olan 
"fazla gelir" tutarının önemli miktarda olmaması nedeniyle Ankara'nın bu aşamada kömür pazarı 
olarak görülmesi mümkün görülmemektedir. Üretim artışı sağlandığı takdirde mevcut pazarı ihti
yacından fazlasının BELKO'ya verilmesi gerçekleşebilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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Sonüç olarak, TTK taşkömürünün demir-çelik sektörüne satışlarındaki payının azalması, doğ
rudan ithal kömür fiyatı ve vadeli alımlara, enerji sektörüne satışlardaki payının artması ise 2x150 
mvv kapasiteli ÇÂTES B santralının devreye girmesi, "diğer" başlığı altındaki payın azalması ise 
Devlet Demir Yolları, Gazhaneler, İskenderun Demir Çelik, Kağıt Fabrikaları gibi müşterilerin za
man içinde gelişen teknolojiyle başka yakıtlara veya ithale yönelmesi veya üretimlerini düşürdük
lerinden ihtiyacı kadar kömür almaları gibi nedenlere dayansa da ürün çeşitliliği ve kalite sağlama 
ve müşteri kazanma için ayrı bir "Pazarlama Birimi" oluşturulması çok önemlidir. 

2.10. Arz-Talep Dengesi 
Türkiye'deki taşkömür tüketimi, TTK satışı (1990-1995 dönemi) ve aradaki fark Çizelge 8'de 

verilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmasına göre, birincil enerji kaynakları üretimi 
açısından taşkömürü üretimi 1996'da 4.454000 ton, 1997'den 2010 yılına kadar ise 5.578.000 ton 
olarak öngörülmüştür. Toplam taşkömürü talebi ise (konut, sanayi, santral, kok fabrikası ve iç tü
ketim olmak üzere) 1996'da 9.9 milyon ton, 2000'de 10,1 milyon ton, 2005'de 21,2 milyon ton ve 
2010'da 49,1 milyon ton'dur. Görüldüğü gibi taşkömürü talebinin TTK tarafından karşılanma ora
nı çok düşüktür. Diğer taraftan, TEAŞ tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2009 ve 2010 yılların
da Amasra 1 ve Amasra 2 (herbiri 300 MW) santrallarının devreye girmesi gerekmektedir. Bu ra
porun yazılış tarihlerinde yapılan yeni çalışmada ise doğalgaz sıkıntısı olması durumunda bu sant-
ralların 2003 ve 2004 yıllarında devreye alınması öngerülmüştür. Bu durumda TTK üretiminin, 
1997 yılından 2010 yılına kadar 5.578.000 ton şeklindeki ETKB programı geçersiz olacaktır. 

Görünen odur ki Türkiye, taşkömür ithalat oranını dünyada en fazla artıran ülkedir. Dünya taş
kömürü ithalinde, 1990 yılında Türkiye'nin payı % 1.4iken 1996'da aynı seviyeyi koruyacak, 2005 
yılında % 2,8 ve 2010 yılında % 7.4 olacaktır. 1990 yılında TTK satışının toplam taşkömür tüketi
mindeki payı %- 30,1 iken, 1995'te % 26,8'e düşmüştür. ETKB çalışmasına göre TTK üretiminin 
talebi karşılama oranı 2000'de % 55, 2005'de % 26,3, 2010'da % 11,3 olacaktır. 

2.11. Maliyet 
Kurumun 1994 ve 1995 yılları gerçekleşen ticari maliyeti sırasıyla 6.933.835 TL/ton, 

10.900.209 TL/ton olup, 1996 yılı program ticari maliyeti ise 10.575.140 TL/ton olarak öngörül
müştür. Fiili durumda 1996 yılına ait maliyetin 17.895.007 TL/ton olarak gerçekleşmesi beklen
mektedir. Çizeİge 27, TL/ton cinsinden ticari maliyetleri vermektedir. 

Çizelge 27. Ticarî Maliyete Esas Giderler 
(TL/Ton) 

1994 Yılı . 1995 Yılı 1996 Yılı Beklenen 

Malzeme 
İşçilik 
Memur 
Elektrik 
Amortisman 
Diğer giderler 
Finans giderleri 
Toplam 6,933,835 10,900,209 17,895,007 

1 . ' • ' • • ' . . . . • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 

221,882 
2,648,725 
152,545 
159,478 . 
55,470 
159,480 

3,536,255 

414,210 
4,098,480 
403,310 
305,200 
228,900 
76,309 

5,373,800 

1,020,016 
6,281,148 . 
733,695 
608,430 
35,790 
196,845 

9,019,083 
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Kurumun ürettiği taşkömürünün ticari maliyetini teşkil eden 6 önemli girdi, sırasıyla: işçilik, 
malzeme, elektrik, memur ücretleri, amortisman ve finansman giderleridir. 

1994,1995 ve 1996 yıllarında ana girdilerin ticari maliyetteki payları Çizelge 28'de verilmek
tedir. 

Çizelge 28. Ticarî Maliyetler İçinde Girdilere Ait Tutarlar (Milyar TL) ve Paylar (%) 

Gider çeşitleri 
Malzeme 
İşçilik 
Memur 
Elektrik 
Amort. tüketim pay. 
Diğer 
Finansman 

1994 
Tutan 

598,7 
7,131,6 

402,5 
436,8 
160,1 
437,9 

9,529,3 

Yılı 
% 

3,2 
38,2 

• 2,2 
2,3 
0,8 
2,3 

51,0 

1995 Yılı 
Tutarı 

942 
9,395 

927 
707 
533 
160 

12,328 

% . 
3,8 

37,6 
3,7 
2,8 
2,1 
0,7 

49,3 

1996 Yılı Beklenen 
Tutarı 

2,448 
15,200 
1,750 
1,440 

463 
225 

21,869 

%, 
5,7 

35,1 
• 4,1 

3,4 
0,2 
0,1 

50,4 

Toplam 18696,9 100 24,992 100 .43,395 100 

Finansman'giderlerinin açılımı aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 29. a) Finansman Giderlerinin Açılımı 

Geçmiş yıllar gecikme zammı 
İş kazası ve meslek hastalıkları tazminatı 
Kıdem tazminatı 
Çalışmayan kısım giderleri (*) 
SSK sosyal yardım zammı 
Diğer giderler 

Toplam 

1994 Yılı 
6,347 

88 
1,538 

39 
1,505 

13 

9,530 

1995 Yılı 

6,984 
241 
612 
478 

3,863 
150 

12,328 

(Milyar TL) 
1996 Yılı Beklenen 

16,665 
149 ' 
910 
115 

3,852 
178 

21,869 

(*) Kozlu İşletmesi için 

Çizelge 28 incelendiğinde, maliyetlerdeki en büyük payın finansman ve işçilik giderlerinde ol
duğu görülmektedir. Malzeme giderleri ile amortisman tükenme payı oranının son derece düşük ol
ması dikkat çekicidir. Raporun 2.4 nolu "Yatırımlar" bölümünde de anlatıldığı üzere yatırımların 
uzun sürede gecikmiş ve düşük düzeyde yapılması, amortisman ve tükenme payının ticarî maliyet 
içindeki yerinin çok düşük olması sonucunu yaratmaktadır. 

Çizelge 29 a ve 29 b'de görüldüğü gibi finansman giderleri içindeki "gerçek" finansmanın top
lam finansman giderlerine oranı 1995 için % 9,6, 1996 için beklenen % 6,6 civarındadır. Çizelge 
29 b'de görüldüğü üzere finans giderlerinin yarısından fazlası "Gecikme Zammı-Tecil Faizleri" 
başlığı altında toplanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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Çizelge 29. b) Finansman Giderleri Açılımı 

Gecikme Zammı 
Tecil Faizleri 

* Hazine Dış Kr. Faiz ve Gec. Zam. 
* Sos. Yard. Zammı Gec. Zamları 
* SSK Sig. Pr. Gec. Zamları 
* Tas. Teşvik Gec. Zammı 
* Konut Fonu Gec. Zammı 
* Stp. Gelir Vrg. Tecil Faizleri 
* Hazine Tahvili Tecil Faizleri 
* Kur Farkları 
* Diğer 

* Toplam (1) 

Faaliyet Dışı 
Gider ve Zararlar 

* Meslek Hastalığı 
* Kıdem Tazminatı 
* Çalışmayan Kısım Giderleri 
* S. S. Sos. Yard. Zammı 
* Diğer Giderler 

* Toplam (2) 

* Genel Toplam (1+2) 

1995 Yılı 
Gerçekleşen 

256 
1,750 

14 
158 
38 

1,539 
2,247. 

922 
60 

6,984 

241 
612 
478 

3,863 
150 

5,344 ... 

12,328 

1996 Yılı 6 Aylık 
Gerçekleşen 

556 
3,399 

419 
i,oı ı • 

29 
68 

0 : . •, 

753 
50 

6,285 

61 
709 

52 
1,850 

80 

2,752 

9,037 

(Milyar TL) 
1996 Yılı 
Beklenen 

739 
6,798 
1,795 
1,746 

58 
369 

4,359 
706 

95 

16,665 

• 149 
910 
115 

3,852 
178 

5,204 

21,869 

(*) Ticarî Maliyete Esas Finansman Giderlerinin Tesbitinde Gelir ve Gider Farkı alınmıştır. 

Çizelge 28 ile 29. a) ve 29. b) ile ilgili olarak ayrıca şu hususların dikkate alınması gerekmek
tedir: 

1. Hazinece, Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) olan TTK borçları Hazine Bonosu ile öden
mekte idi. Söz konusu bu borçlar SSK prim aslı, faizi've sosyal yardım zammı aslı ve faizinden 
meydana gelmektedir. Bu borçlara faiz tahakkuk ettirilme mecburiyeti vardır. 

2. Bu borçlara tahakkuk ettirilecek faiz oranı 01.01.1996'dan itibaren % 114'ten % 180'e çı
karılmıştır. 

3. SSK'dan sosyal yardım zammı alan emeklilere yapılan % 50 oranındaki artış ve SSK prim 
tavanının bu oranda artmış olması nedenleriyle, söz konusu kalemler ve dolayısıyla faizler artmıştır. 

Burada özellikle belirtilmesi gereken nokta, sermayenin derhal artırılarak finansman giderle
rinin kapatılması gerektiğidir. Aksi takdirde 1997 yılı program zararı 51 Trilyon TL seviyesine çı
kacaktır. v 

Gerçekten, finans giderleri içindeki, örneğin gecikme zammı ve tecil faizleri (1995 yılı için 
kur farkı ile dış kredi faiz ve gecikme zammı hariç 5 806 milyar TL) kapatılmış olsaydı, 1995 yılı 
ticarî maliyet girdileri gerçekleşen giderler toplamı 19.186 milyar TL'na baliğ olacak, ticarî mali
yet 8.368.099 TL/ton olacaktı. Bu durumda 1995 yılı zarar ve tecil faizlerinin kapatılmamış olma-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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sı ve bunlara her yıl faiz tahakkuk ettirilmesi "zarara" hanesini de giderek büyütmüştür (Kömür sa
tış fiyatlarındaki yıllık artış oranı, faiz oranlarının altındadır). , 

Bir başka nokta ise sosyal yardım zammının kamu kuruluştan tarafından ödemesi yapılırken, 
mevcut ekonomik yapı içinde rekabet unsuru kaldırılarak özel sektörce sosyal yardım zammının 
ödenmemesidir. Bu nedenle, gerçekte ödemesi yapılmasa dahi ticarî maliyet içinde gösterildiğin
den kamu kuruluşlarının (ve TTK'nın da) sosyal yardım zammından muaf tutulması gerekmekte
dir. 1995 yılı için 3.863 milyar TL. olarak gerçekleşen sosyal yardım zammı da çıkarıldığı zaman 
taşkömürünün 1995 yılı ticarî maliyeti şöyle olmaktadır: 

Toplam Giderler : 24.992 Milyar TL. 
Eksi Gecikme Zam.ve Tec.Faiz : 5.806 Milyar TL (Kur farkı ve.faiz gecikmeleri hariç) 
Eksi Sosyal Yardım Zammı : 3.864 Milyar TL. 

Nihaî Giderler : 15.322 Milyar TL. 
Satış ' : 2.292.755 Ton 

A) Ticarî Maliyet : 6.682.790 TL/ton (146.0 $/ton) 
B) Ortalama Satış Fiyatı : 1.897.571 TL/ton (41.5 $/ton) 
C) A-B Fark (+,-) : -4.785.219 TL/ton (104.5 $/ton) 
* 1 US $ = 45.762 TL. (1995 yılı) 
Çizelge 7'de derin taşkömürü üretimi yapan seçilmiş tipik ülkelerdeki ortalama ticarî maliyet

ler verilmektedir. Jeolojik şartlan daha kötü olan Türkiye'de (TTK) ticarî maliyetler 1995 yılı için 
238,2 $/ton verilmekte ise de, belirtildiği gibi gecikme zamları ve tecil faizleri ile sosyal yardım 
zammı çıkartıldığında maliyet 146.0 $/ton değerine düşecektir. ' • ' ' 

Bu bağlamda, T.B.M.M. Kit Komisyonunun 22.6.1996 tarihli Birleşiminde alınan "sosyal yar
dım zamlarının kaldırılması" şeklinde oybirliğiyle alınan temenni niteliğindeki kararın hayata ge
çirilmesi gerekmektedir. 

2.12. Finansman 
1994 ve 1995 yılları finansman durumu ile 1996 yılı program ve beklenen finansman ihtiyacı 

aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 30. 1994, 1995 ve 1996 Finansman Durumu 

Ödemeler 

Ticarî Maliyete Esas Gider 
Yatırımlar 
Finansman İhtiyacı 
KAYNAKLAR: 
Borçlanmalar 
Taşkömürü Hasılatı 
Hazinece Öngörülen 

Kaynaklar Toplamı 

1994 Yılı 

18.697 
267 

18:964 

9.430 
3.108 
6.426 

18.964 

1995 Yılı 

24.992 
222 

25.214 

4.772 
4.351 

16.091 

25.214 

1996 Yılı 
Program 

28.711 
840 

29.551 

6.103 
7.449. 

16.000 

29.551 

1996 Yılı 
Beklenen 

43.395 
840 

44.235 

20.177 
8.058 

16.000 

44.235 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 



^ , ' ' • • • ' - 4 2 -

Finansman tablosunda bir kere daha görüldüğü gibi ödemelerin alt kalemini oluşturan yatırım
ların toplam giderler içindeki payı son derece düşüktür. 

2.13. Kâr-Zarar 

Kurumun 1994 ve 1995 yılları gerçekleşen zararı ile 1996 yılında programlanan ve beklenen 
zararı aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 31. Kâr - Zarar Durumu - ' . -
Milyar (TL) 

1994 Yılı 1995 Yılı 1996 Yılı (Prog.) 1996 Yılı (Beklenen) 

-Toplam Giderler 19.307 26.194 30.596 44.691 

- Toplam Gelirler 3.718 • 5.554 9.334 9.346 

- Kurum Zararının îse (15.589) (20.640) (21.262) (35.345) 

olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Çizelge 28'de de görüldüğü gibi, bu zararın 1994 yılında 
9,529 Trilyon TL'si, 1995 yılında 12,328 Trilyon TL'si finansman gideridir, 

Çizelge 32, TTK'nm 1985-95 yılları arasındaki zararını cari değerlerle toplam ve $/ton olarak 
vermektedir. 

Çizelge 32. TTK'nın Toplam Mil. $ ve $/Ton olarak Zarar Durumu 

Sosyal Yardım Sosyal Yardım 
, Zammından Zammı Sosyal Yardım 

Yıllar 

1985 

1986 
1987 

1988 

1989 
1990 

1991 
1992 

1993 
1994 

1995 

Toplam 
Milyon $ 

21.0 

-67.4 
-89.1 

-108.1 

-160.9 
-296.4 

-511.7 
-561.3 

-770.5 

-515.1 

-443.3 

$/Ton 

5.9 

-19.1 
-25.8 
-33.2 

-52.9 

-108.0 

-185.3 
-198.4 

-240.4 

-181.5 
-184.6 

Doğan Zarar 
(Milyon $) 

- d ) 

; - ' • 

— 
-

- -
, 

-57.9(2) 

-78.0 
-49.7 

-83.0 . 

Hariç Zarar 
(Milyon $) 

21.0 

-67.4 
-81.1 

-108.1 

-160.9 
-296.4 

-511.7 
-503.4 

-592.5 
465.4 

-360.3 

Zammı Hü 
$/Ton 

5.9 

-19.1 
-25.8 
-33.2 

-52.9 

-108.0 

-185.3 
-198.4 

-212.0 
-166.2 

. -156.6 

(1) Brüt Kâr 
(2) Sosyal Yardım Zammı, Ağustos 1987'den itibaren TTK'da uygulamaya başlanmış olup 

1992 yılına kadar olan toplamı verilmektedir. 
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ABD Doları ile yapılan hesaplamalar, zararın 1993'ten itibaren düştüğünü göstermektedir. 
Sosyal Yardım Zammı hariç tutulursa, $/ton zararı derin kömür madenciliği yapan ülkelere kıyas
la daha az olmaktadır. 1991 ve 1993 yıllarındaki büyük zararlar, o yıllara ait toplu iş sözleşmeleri 
sonucundan kaynaklanmaktadır. 

2.14. işçilik ile Finans Giderleri ve Toplam Gider İçindeki Payları 

Daha önce belirtildiği gibi, TTK üretim faaliyetlerini jeolojik yapının elverişsizliği nedeniyle 
"emek yoğun" olarak sürdürmektedir. 

Çizelge 32. b) İşçilik-Finans Giderleri ve Toplam Giderdeki Payları / 

Yıllar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

İşçtlik 
$/Adam-Yıl 

3670 
3411 
4090 
4111 
5536 

9879 
13684 
14247 
19277 
9919 
9540 

Toplam 
Milyon $)Yıl 

A 

140.3 
124.7 
149.8 
150.0 
196.5 
339.3 
427.2 
420.2 
549.0 
237.7 
205.3 

Toplam 
İşçi 

, Sayısı 

38231 
36557 
36623 
36476 
35492 
34349 
31215 
29495 
28429 
23967 
21520 

Finans Gid. 
Milyon $/Yıl 

B 

8.8 
31.7 
-1.1 
29.4 
73:3 

125.0 
172.1 
193.8 
227.4 
317.6 
269.4 

işçilik + 
Finans 

Giderleri 
Milyon $/Yıl 

149.1 
156.4 
148.7 
179.4 
269.8 
464.3 
599.3 
614.0 
776.4 
555.3 
474.7 

Toplam Gid. 
Milyon $/Yıl 

c 
221.5 
240.6 
232.6 

. 256.0 
351.3 " 
565.4 
702.6 
724.2 
883.6 
643.6 

. 572.4 

İşçilik Payı 
% 

D=A/C 

63.4 
51.8 
64.4 
58.6 
55.9 
60.0 
60.8 
58.0 
62.1 
36.9 
35.9 

Finans Payı 
% 

E=B/C 

4.0 
13.2 
-0.5 
11.5 
20.9 
22.1 
24.5 
26.8 . 
25.7 
49.3 
47.1 

İşçilik giderlerinin ticarî maliyet içindeki payı düşerken finans giderlerinin ticarî maliyet için-
deki payının giderek arttığı görülmektedir. 

Ticarî maliyet (TL/ton), satış fiyatı (TL/ton) ve zarar (Milyon TL) 1995 yılı katsayısı 1.00 ka
bul edilerek deflate edilmiş ve Çizelge 33'te verilmiştir, ticarî maliyet ve ortalama satış fiyatlarının 
bir önceki yıla göre artış oranları karşılaştırıldığında, satış fiyatlarındaki artış oranının düşük kal
dığı hemen göze çarpmaktadır. 

Çizelge 33. Deflatör Değerleriyle 

Yıllar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Tic. Mal. , 
TL./Ton 

5,846,317.0 
5,428,172.0 
4,551,188.0 
4,720,812.0 
7,411,506.0 
10,134,692.0 
12,278,583.0 
12,064,627.0 
14,394,787.0 
12,696,596.0 
10,900,209.0 

Artış Oranı 
% 

-
-7.2 

-16.2 
3.7 ( 

57.0 
36.7 . 
21.2 
-1.7 
19.3 

-11.8 
-14.1 

Ticarî Maliyet, Satış Fiyatı ve 

Ort. Sat. Fiyatı 
TL.ATon 

5,003,085.0 
3,782,293.0 
2,968,706.0 
2,557,502.0 
3,597,140.0 
3,770,320.0 
2,498,093.0 
2,108,050.0 
2,088,966.0 
2,108,947.0 
1,897,571.0 

Artış Oranı 
% 

-24.4 
-21.5 
-13.9 
40.7 
4.8 

-33.7 
-15.6 
-0.9 
0.9 
-1.0 

Zararı 

Zarar 
(Milyon TL.) 

2,125,915.0 
5,793,471.0 
6,309,829.0 
6,829,976.0 
1,273,439.0 
15,712,624.0 
25,844,193.0 
29,057,159.0 
33,077,481.0 
28,549,834.0 
20,640,000.0 

Artış Oranı 
% 

-

8.9 
8.2 

50.4 
52.9 
64.5 
12.4 
13.8 

-13.7 
-27.7 
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2.15. Borç ve Alacaklar 
TTK'nın 22.07.1996 tarihi itibariyle başta demir-çelik sanayi olmak üzere 640 milyar TL. ala

cağı ve başta SSK, Hazine ve vergi borçları olmak üzere toplam 28.5 Trilyon TL. borcu bulun
maktadır. 

2.16. Üretim ve ticarî Maliyet Analizleri . 
Üretim ve ticarî maliyetin doğrudan en yüksek derecede ilişkili olduğu sebepler irdelenmiş ve 

matematiksel olarak ilişki dereceleri ortaya konmuştur. 
Tüvenan üretim seviyesini belirleyen faktörler arasında hazırlıklar, işçi sayısı ve yatırımlar ele 

alınmış ve korelasyon katsayıları ve ilişik eğrileri ortaya konmuştur. 
1985-1995 yılları (11 yıl) için EXCEL 5.0 ve STATGRAPH bilgisayar programlan ile yapı

lan araştırmada, 
1. Tüvenan üretim ile hazırlıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan korelasyon katsayısı değeri 

R2 == 0.9942 gibi (% 99.42 oranında ilişki vardır) % 100'e çok yakın bir değer çıkmıştır. Şekil 8'de 
görülen eşitlikte X yerine hazırlık (km cinsinden) konulursa, tüvenan üretim seviyesi milyon ton 
olarak (% 95 güvenirlik sınırları içinde) bulunacaktır. 

, 2. Tüvenan üretim seviyesinin yeraltı işçi sayısı ilişkisini açıklayan R2 değeri de yüksektir. 
(R2= 0.9492) (Şekil 9). 

3. Tüvenan üretim-kazı işçi sayısı ilişkisini açıklayan korelasyon katsayısı yine çok yüksek 
çıkmıştır (R2 = 0.9208) (Şekil 10). ' 

4. Tüvenan üretim ile yatırım arasındaki ilişkiyi açıklayan R değeri beklendiği gibi daha dü
şük çıkmıştır (R2 = 0.514). Bunun nedeni 2.4 nö.lu "Yatırımlar" başlığı altında incelendiği gibi 
önemli yatırımların tamamlanmasından 4-5 yıl kadar sonra üretim seviyesinde ciddi bir artış olma
sındandır. 

Tüvenan üretim seviyesinin yeraltı işçi sayısı ilişkisini ortaya koyan R2 değerinden daha yük
sek olması normal bir sonuçtur. Zira, yeraltı yardımcı işçilikleri olmadan sadece kazı işçisiyle üre
tim yapmak mümkün değildir. 

Tüvenan üretimin "hazırlık" ve "yeraltı işçiliği" ile birlikte ilişkisi incelenmiş ve buna göre 
bulunan R2 = 0,9848 gibi yine çok yüksek bir değer çıkmıştır. Hazırlık ve yeraltı işçiliğinin tüve
nan üretim ile ilişkisini ortaya koyan eşitlik (% 95 güvenirlik sınırları içinde) 

Y =0,181684X1+0.00011/16X2+0.988738 burada. 
Y = Tüvenan üretim(milyon ton), 
Xj = Hazırlık (kilometre), 
X2 = Yeraltı işçi sayısını, göstermektedir. 
Ticarî maliyetler ile ilişkili faktörler incelenmiş ve 
-Ticarî maliyet finans giderleri ilişkisini açıklayan R2 değeri 0.9659 bulunmuştur. (Şekil 11) 
-Ticarî maliyet-satılabilir üretim arasındakiilişki R2 = 0.94'dür. (Şekil 12) 
-Ticarî maliyet -işçilik giderleri arasındaki ilişki R2 = 0.9301 'dir. (Şekil 13) 
Ticarî maliyetin satılabilir üretim ve işçilik giderleri ile olan ilişkisini ortaya koyan eşitlik % 

95 güvenirlik sınırları içinde, 
Y = - 122,263021X1+0.344676X2+442,375381 ve korelasyon katsayısı R2= 0.9559'dur. Eşitlikte, 
Xj = satılabilir üretim (milyon ton) 
X2 = işçilik giderleri (milyon $) 
Y - ticarî maliyet ($/ton) . 
Ticarî maliyetin, satılabilir üretim-işçilik giderleri-finans giderleri ile birlikte ilişkisini % 95 

güvenirlik sınırları içinde belirten eşitlik 
Y =-68.545814X1+0.31288X2+0.268893X3+254.324651 ve R2= 0.984815'tir. Burada, 
Xj = satılabilir üretim (milyon ton), 
X2 = işçilik giderleri (milyon $), 
X3 = finans giderleri (milyon $) ve 
Y . - ticarî maliyet ($/ton) 
Tahminin standart hatası SE= 13.43 bulunmuştur. 
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Şekil 9 . Yeraltı İşçi Sayım-Tüvenen Üretim İlişkisi 
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Şekll 12. Ticari Maliyet- Satılabilir Üretim İlişkisi 
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2.17. TTK'nın Rehabilitasyon ve Modernizasyon Çalışmaları 

TTK mevcut darboğazlarını aşmak ve daha verimli, dinamik ve üretken bir yapılanmaya git
mek bazı iyileştirme çabalarının içindedir. 

1. 1990'dan bu yana bir yandan emeklilik ve özendirmeyle işgücü azaltılırken diğer yandan, 
asıl madencilik faaliyetleri dışındaki servislerin dışardan teminine yönelik projelerle, özellikle ye
rüstü işçilikleri makul düzeylere çekilmeye çalışılmaktadır. 

2. Kurum, Asma, Gelik ve Kandilli işletmeleri ile Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları'nın mo
dernizasyon projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarını tamamlamış olup Asma ve Gelik Projelerini 
uygulamaya başlamıştır. 

3. Çeşitli tasarruf tedbirleri alınarak işgücü sayısı ve randımanlar ile satış fiyatları iyileştiril
meye gidilmiştir. 

4. Merkez Müessesesi kapatılarak bu müessese servislerinin özelleştirme ya da devir işlemle
ri için girişimler başlatılmıştır. 

5. Armutçuk ve Amasra Müesseseleri işletme haline dönüştürülerek konsantrasyona gidilmiş
tir. • . • 

6. Küçük sahalar yâ terkedilmiş ya da rödevans karşılığı üçüncü şahıslara devredilmiştir. 

7. tş güvenliğini arttırıcı teknolojiler uygulamaya sokulmuştur (Azot ve köpük uygulaması, 
taştozu uygulamaları, erken uyarı kontrol sistemleri, ferdi gaz maskeleri vb.). 

8. Üretim verimini arttırıcı teknolojiler devreye sokulmuş olup eğitim aşaması tamamlanarak 
pilot uygulamaların yaygınlaştırılmasına geçilmiştir (hidrolik direk-çekil sarma, pnömatik domuz-
damı, pnömatik delme-patlatma ve cardox uygulamaları). .. 

9. Üretim ve İş Güvenliği'nde yerleştirilmeye gayret edilen yeni teknolojilere uyumlu işgücü
nün eğitimi için önemli bir proje ele alınmış ve AB'den 3.4 milyon ECU hibe sağlanmıştır. 

10. 03/03/1992'deki müessif kaza sonucu su ile doldurulan Kozlu ocaklarının Kurüm'un im
kan ve kaynakları ile yeniden kazanılması çalışmaları sürmektedir. 

11. Havza sınırlarının daraltılması, taşkömür satışının serbest bırakılması, kurum taşınmazla
rının satışının kolaylaştırılması vb. yasal düzenlemeler için verilen uğraşlar sürmektedir. 

12. Amele Birliği aidatları, sosyal yardım zammı vb. işverene ek mali külfetlerin kaldırılma
sına yönelik uğraşlar sürmektedir. 

13. Kömür satış gelirlerini büyük ölçüde arttırabilecek biriketleme için teklifler alınmış olup 
değerlendirme çalışmaları sürmektedir. , 
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2.18. Organizasyon -

Ana statüsü 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan TTK'nm or
ganizasyon şeması aşağıda verilmiştir. (1995 yılı itibariyle) 
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Organizasyon şemasında KOZLU İşletme Müdürlüğü altında görülen İnsaniye ve İncirharma-
nı işletmeleri tek bir işletme olarak faaliyet göstermektedir. Amasra üretim bölgesi ÜZÜLMEZ İ. 
Müdürlüğüne, Armutçuk üretim bölgesi KARADON İ. Md.lüğüne bağlanmıştır. 

Organizasyon şemasında Gn. Md. Yardımcılığı kadrosunun 5 adet ancak fiili olarak 4 adet ol
duğu görülmektedir. 

Ülkemizde tüm kamu kuruluşlarında görülen "işe göre organizasyon oluşturamama" TTK'da 
da mevcuttur. Üretim potansiyeli 4.5 milyon ton olan TTK'da 5 Gn. Md. Yardımcılığı ve 12 Da
ire Başkanlığı ve bunlara bağlı çok sayıda "yetkisiz veya şartlara göre az yetkili" ancak "sorum
lu" birim sayısının, üretimi düşürmeden, aşağıya çekilmesi aynı zamanda da daha çok yetki ile do
natılması şarttır. Örneğin, hemen her kamu kuruluşunda fonksiyonu "tartışılır" olan APK Dai. 
Bşk.lığınin kaldırılması, Aramalar ve Etüd Dai. Başkanlıkları ile Satmalına ve Makina İkmal Dai. 
Başkanlıklarının birbirlerini tamamlamasından dolayı birleştirilmesi, İnşaat ve Emlak Dai. Başkan
lığının ilgili Gn. Md. Yardımcılığına doğrudan bağlı Şb. Md. lüğü seviyesinde veya ilgili bir Dai. 
Bşk.lığına bağlanması önerilebilir. Benzer durum İş Güvenliği ve Sağlık Dai. Bşk.hkları için de ge
çerlidir. Örnekler artırılabilir. İşletme müdürlüklerinin yetkilerinin artırılması ve Gn. Md.lüğün de
taylarla ilgilenmeyeceği ancak ana hedefleri belirleyeceği ve yönlendireceği bir yönetim modeli 
kurulmalıdır. Aramalar ve Etüd Dai. Bşk.lıklarının birleştirilmesi gibi bir durumda, farklı birimler
den bilgi alışveriş süresi azalacak ve bilgi dolaysız aktarılmış olacak, arama ve etüd işi aynı anda 
ve doğru olarak gerçekleştirilmiş ve bu dairelerdeki yan hizmetler tek bir dairede yapılacağı için 
tasarruf sağlanacak ve idari randıman artacaktır. 

Gerçekte, TTK'nın içinde bulunduğu idari sorunlar TTK'nın bir kamu kuruluşu ve politik mü
dahalelere açık bir yapısı olmasından kaynaklanmaktadır. "Yönetim" kavramı, bu nedenden dola
yı istenildiği gibi hayata geçirilememekte, diğer taraftan "denetim" mekanizmasıyla da serbest pi
yasa ekonomisi gereği yapılması gerekenler yapılamamakta, işçi ücreti yönetim tarafından belirle
nememekte, satın alma konularında hızlı ve etkin hareket edememekte, personel atamalarında ve
ya lojman tahsislerinde her kamu kuruluşunda görülen haksız taleplerin geri çevrilme zorluğu ya
şanmaktadır. 

Ancak, bu gerçeklere karşın kurumun idari yapısı ve kadrolarının daraltılması, alt birimlerin yet
kilerinin artırılması, idari yapımn bürokrasiye boğulmadan dinamik bir yapıya kavuşturulması için 
yapılması gerekli düzenlemeler ve kısa-orta-uzun vadeli kurum amaçları belirlenerek (işletmeler ve 
genel müdürlük bazında) personel planlama ve organizasyon çalışmaları yürürlüğe konmalıdır. 

2.19. Yatırım ve Üretim Programı 
Yıllar İtibariyle TTK yatırım ve satılabilir üretim programı şöyledir: 

Çizelge 34. 1996-2Ö02 Yılları Satılabilir Üretim ve Yatırım Programı 

Yıllar 

1996 
1997 
İ998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Karadon 
1000 Ton 

1440 
1415 
1650 
1800 
2060 
2185 
2315 

TOPLAM 

Üzülmez 
1000 Ton 

. 770 
755 
880 
960 
1095 
1165 
1235 

Kozlu 
1000 Ton 

590 
580 
670 -
740 
845 
900 
950 

TTK T 
Yatırım 

Milyon $ 
13,4 ' : 
29,6 
23,7 
20,8 
17,2 
15,3 
18,7 

' 138,7 

oplamı 
Üretim 

1000 Ton 

2800 
2750 
3200 
3500 

-4000 
: 4250 

4500 
25.000 

r$/ton 
4,8 
10,8 
7,4 
5,9 
4,3 
3,6 
4,6 

5,55 
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Yatırımların ton başına 10 $ civarında olması düşünülürse, 1997 yılı hariç diğer yıllar olduk
ça düşüktür. Bu nedenle, istenilen satılabilir üretim seviyesine ulaşmak için (maksimum kapasite 
4.5 milyon ton) TTK'nın yıllık yatırım tutarlarının yukarı çekilmesi gerekmektedir. 

2.20. Üretim Senaryoları ve Maliyetler 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun 1996 yılı beklenen durumu ile (toplam giderler, maliyet, za
rar vb) ile yapılacak yatırımlar sonunda muhtemel üretim senaryolarına göre oluşabilecek durum 
karşılaştırılması yapılmış ve üretim bölgelerine göre TTK toplamı olarak sonuçlar ortaya çıkarıl
mıştır. 

Yapılan çalışmada, 

- Taşımacılık, temizlik, yatakhane, yemekhane vb. konularda dışardan fayda ve hizmet temin 
edildiği, 

- İşçi sayısının, 11110 işçi yeraltında ve 4290 yerüstü olmak üzere toplam 15400'e indirildiği, 

- Memur sayısının 1550'e indirildiği, 

- Malzeme harcamalarının üretime bağlı olarak arttığı, 

.- Konsantrasyon ve iyileştirme çalışmalarından dolayı elektrik tüketiminin değişmediği, 

- Amortisman ve tükenme paylarının yatırımlara bağlı olarak arttığı, 

- Finansman giderlerinin (gecikme zammından doğan) düştüğü 4830 milyar TL. olduğu, 

1996 YILI BEKLENEN VE İYİLEŞTİRME MUKAYESE TABLOSU 

Kozlu T.l.K. Üzülmez T.İ.K. Karadon T.İ.K. T.T.K. Konsolide 

Giderler 

- Malzeme 
- İşçilik 
- Memur 
-Elektrik 
- Amortisman ve 

1996 Yılı 
Beklenen 

416 
2.281 

263 
230 

Tükenme Payları 47 
- Diğer 25 
- Dışarıdan Sağlanan 

Fayda ve Hizmetler 
- Finansman Gid. 

Toplam 
3.215 
6.477 

İyileştirilmiş 

624 
1.883 

158 
230 

448 
47 

136 
736 

4.262 

1996 Yılı 
Beklenen 

955 
6.384 

875 
504 

231 
91 

-
9.382 

18.422 

4,5 Milyon / Ton Satılabilir Üretime Göre İyileştirme 
-Üretim (Ton) 
- Satış (Ton) 
- İşçi Adedi 
- Memur Adedi 
- Ticarî Maliyet 

(TL/Ton) 
- Ortalama Satış 
Fiyatı (TL./Ton) 

431.650 
431.650 

3.140 
374 

15.005.212 

3.333.170 

801.000 
783.200 

2.550 
225 

5.442.777 

3.333.170 

821.500 
824.500 

8.680 
1.031 

22.343.238 

3.386.288 

İyileştirilmiş 

1.432 
4.137 

526 
504 

855 
81 

260 
2.035 
9.830 

1.530.000 
1.496.000 

5.600 
620 

6.570.856 

3.386.288 

1996 Yılı 
Beklenen 1 

1.077 
6.535 

612 
706 

185 
109 

-
9.272 

18.496 

1.168.850 
1.168.850 

8.778 
1.173 

15.824.006 

3.266.771 

1996 Yılı 
İyileştirilmiş Beklenen İ 

1.616 2.448 
15.200 

368 
706 

1.212 
97 

369 
2.059 

11.784 

2.169.000 
2.120.800 

7.250 
705 

11.377 
1.750 
1440 

463 
225 

• -

21.869 
43.395 

2.425.000 
2.425.000 • 

20.598 
2.578 

5.556.394 17.895.007 

3.266,771 3.319.890 

İyileştirilmiş 

3.672 

1.052 
1440 

2.515 
225 

765 
4.830 

25.876 

4.500.000 
4.400.000 

15.400 
1.550 

5.880.909 

3.319.890 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 



- 5 2 -

Ko 

•1996 Yılı 
Giderler Beklenen 

-Fark (TL/Ton) (11.672.042) 
- Zarar 

(Trilyon TL) 5,038 

zluT.I.K. Üzülmez T.l.K. 

1996 Yılı 
İyileştirilmiş Beklenen 

(2.108.607) (18.956.950) 

1,650 15,630 

4 Milyon/Ton Satılabilir Üretime,Göre İyileştirme 

-Üretim (Ton) 

-Satış (Ton) 

- İşçi Adedi 

- Memur Adedi 

- Ticarî Maliyet 

(Tl/Ton) 

- Ortalama Satış 

Fiyatı (TLflon) 

-Fark (TL/Ton) 
- Zarar (Trilyon TL.) 

712.000 

694.200 

2.550 

• 225 

6.139.441 

3.333.170 

2.806.271 

1,948 ' 

3.750 Milyon/Ton Satılabilir Üretime Göre İyileştirme 

- Üretim (Ton) 

- Satış (Ton) 

- İşçi Adedi 

-Memur Adedi 

- Ticarî Maliyet 

(TL/Ton) 

- Ortalama Satış 

Fiyatı (TL./Ton) 

-Fark(TL./Ton) 

- Zarar (Trilyon TL.) 

667.500 

649.700 

2550 

225 

6.559.951 

3.333.170 

3.226.781 

2.095 ' 

İyileştirilmiş 

(3.184.568) 

4,763 

1.360.000 

1.326.000 

5.600 

620 

7.413.273 

3.386.288 

4.026.985 

5.338 

1.275.000 

1.241.000 

- 5.600 

620 

7.921.031 

3.386.288 

4.534.743 

5.627 

KaradonT.İ.K. T.T.K. Konsolide 

1996 Yılı 
Beklenen 

'(12.557.235) 

14,677 

'-

1996 
İyileştirilmiş Beklenen İyileştirilmiş 

(2.289.623) (14.575.117) (2.651.019) 

4,855 35,345 11,268 

' . ' • • - • - ' 

1.928.000 4.000.000 

1.879.800 3.900.000 

7.250 15.400 

' . 705 1.550 "• 

6.268.752 6.634.872 

3.266.771 3.319.890 

3.001.981 3.314.982 

5.642 • 12.928 

1.807.500 3.750.000 

1.759.300 3.650.000 

7.250 15.400 

705 1.550 

6.698.119 7.089.315 

3.266.771 3.319.890 

3.431.348 3.769.425 

6,036 23.758 

Not :' 1996 Yılı Beklenen Finansman giderler içinde yer alan gecikme zamları ile faizleri 
iyileştirme bölümüne dahil edilmemiştir. 

- Geçiş dönemi içinde,ana hazırlık galerinin ihale edildiği (Kozlu'da 1500 m, Karadon'da 
3500 m olmak üzere toplam 5000 m.) ve bunun amortismana sokulduğu, 

- 152,7 milyon $'lık yatırım yapıldığı, 

- 1 $=85.000 TL olduğu, kabul edilmiştir. 

Altı yıllık yatırım dönemi sonunda üretimin 3,75 milyon ton/yıl, 4 milyon ton/yıl ve 4,5 mil
yon ton/yıl olmak üzere üç ayrı seviyeye ulaştığı varsayılmış ve buna göre; 

- 4,5 milyon ton satılabilir üretim için ticarî maliyet 69,2 $/ton, 

- 4,0 milyon ton satılabilir üretim için ticarî maliyet 78,0 $/ton, 
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- 3,75 milyon ton satılabilir üretim için ticarî maliyet 83.4 $/ton seviyesinde çıkmıştır. (Çizel
ge 35) 

Daha önce de değinildiği gibi, Zonguldak havzası şartları buradaki madenciliğin "emek yo
ğun" olmasını zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla, 4,5 milyon ton/yıl satılabilir kömür için yapılan yatı-

- rımlarda "insan" faktörü öne çıkacağından yapılan yatırıma karşı bire-bir sonuç alınamayacak ve 
daha düşük satılabilir üretim söz konusu olacaktır. Bu üretim miktarı 3,75 milyon ton/yıl olursa 
toplam zarar 161 milyon $/yıl olacaktır. Yatırımın üretkenliği (çoğaltan etkisi) ve yaratılacak kat
ma değer dikkate alınırsa bu zararın önemli olmadığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca, bu üretim miktarı
na karşılık gelen "gelirler" bölümünde, 

- Amasra kömürünün briketlenerek satışından elde edilecek gelir, 

- Ankara ve İstanbul gibi pazarlara daha yüksek fiyatla yapılacak satış gelirleri farkı (burada
ki hesaplamalarda ortalama satış fiyatı 3.319.890 TL/ton= 39 $/ton alınmış olup kaliteli kömürün 
BELKO'ya teslimi 85 $/ton civarındadır), 

- ÇATES B'ye yapılan satış fiyatının olması gereken seviyeye getirilmesiyle sağlanacak ge
lir (Isıl baza göre 11 milyon $/yıl seviyesinde), 

- TTK'nın amaç ve faaliyetleri arasında olabilecek diğer yan gelirler, yer almamıştır. 

2.21. TTK'nm Uzun Vadeli Projeleri 

a) Amasra B projesi 

- Toplam 144 sondaja göre 300 milyon tondan fazla kömür varlığı saptanmıştır. (Daha önce be
lirtildiği üzere sondajların bir kısmı karotsuz, bir kısmı düşük yüzdeye sahip karotlu ve çok eski ta
rihlerde, 1956'dan bugüne, yapılmıştır. Bu nedenle yeni sondajlara ihtiyaç vardır). 1984-85'de 
İTÜ, 1986'da Polonya Kopeks firmasına yaptırılan projelere göre üretim, -300/-1000 m. arasında 
3 kattan 7500 t/gün tüvenan olarak yapılacaktır. Üretime geçilebilmesi için yatırımın baştangıç ta
rihinden itibaren 8-10 yıllık süreye ve finansman ihtiyacı olarak dış 150 milyon ABD Doları olmak 
üzere toplam 250 milyon ABD Dolarına ihtiyaç vardır. Proje ile 4000 kişiye iş sağlanmış olacak
tır. Proje ile yılda 1.3 milyon ton satılabilir taşkömürü üretilecektir. 

b) Göbü-Kazköy Projesi 

Gelik İşletme Müdürlüğü faaliyet alanının doğusundaki Göbü-Kazköy sahasında 150 milyon 
tonluk bir rezerv bulunmaktadır. Fizibilite etüdü 1987 yılında BMC (British Mining Consultant) 
firması tarafından yapılmıştır. Yatırım süresi 6 yıl olup yılda 1 milyon ton satılabilir taşkömürü üre
tilebilecektir. Gerekli hidrojeolojik ve tektonik çalışmalar MTA tarafından tamamlanmak üzeredir. 
İhtiyaç duyulan finansman miktarı, 100 milyon ABD Doları dış olmak üzere toplam 250 milyon 
ABD Doları'dır. Proje 3000 kişiye iş olanağı yaratacaktır. -

c) Bağlık-İnağzı Projesi 

Proje çalışmaları Saarberg-Interplan tarafından yapılan sahada 500.000 ton/yıl üretim yapıla
bileceği ve 6 yılda üretime geçilebileceği hesaplanmıştır. Zonguldak kenti ve limanının altından 
Karadeniz'e doğru uzanan sahada yapılacak yatırım için gerekli finansman 25 milyon $ iç olmak 

. üzere toplam 100 milyon $'dır. Proje ile 2000 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. 

. ! ' ' ' • • . ' ' • • 
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Çizelge 35. Uzun Vadeli Projeler 

Rezerv (Milyon ton) 
T. Üretim (ton/gün) 
Muhtemel Üretim Kotları 
Uygulama süresi (yıl) 
İstihdam Hacmi (kişi) 
Finansman (Milyon $) 

Dış (Milyon $) 
İç (Milyon $) 

Tüketim Yeri 

Amasra-B 

300 
7.500 

-300/-1000 
10 

4.000 
250 
150 
100 

Termik Santral 
(450 MW) 

Göbü -Kazköy 

150 
5.000 

-360/-1200 
6 

3.000 
' 2 5 0 

150 
100 

Sanayi 
(Demir Çelik) 

Bağlık-İnağzı 

80 
4.000 

-100/-1000 
6 

2.000 
100 
75 

.25 
Sanayi 

(Demir Çelik) 

2.22. Merkez Atölyeleri 
Merkez Atölyeleri ülkemizde taşkömürü üretimi için gerekli olan araç, gereç ve makinaların 

bir bölümünü üretmekte, yurt içi ve yurt dışından satınalman makina ve teçhizatların tamir-bakım 
ve onarımını yapmaktadır. 

40.000 metrekarelik plan üzerinde kurulmuş bulunan Maden Makinaları Fabrika İşletme.Mü-
dürlüğü'nde bu alanın yarıya yakını kapalı fabrika alanlarıdır. Yaklaşık (1995 yılı itibariyle) yılda 
1,5 milyon kwh elektirik enerjisi, 7300 ton profil, yassı ve yuvarlak çelik malzeme tüketerek; mü
hendis, tekniker, memur ve işçi dahil 495 fiili personel ile 1995 yılında yaklaşık 342,5 milyar 
TL'lik iş üretmiştir. 

1996 yılı imalat programında 38 çeşit maden makinası ve teçhizatı üretiminin yanısıra halen 
kurumda çalışan çok sayıdaki maden makinasının yedek malzeme ihtiyaçlarının üretilmesi ve üre
timin ihtiyaçlarına uygun şekilde bakım ve onarım hizmetlerinin üretimi aksatmayacak şekilde sü
ratli ve etkin şekilde sürdürülmesi başlıca faaliyet konularıdır. 

İşletme, kurumun tüm işletmelerine hizmet verecek şekilde organize edilmiştir. 

Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünün 
Faaliyetlerinin 1995 Yılı Sonu İtibariyle 

Ekonomik Sonuçları 

1) Maden Makinaları İşletme Fabrika Müdürlüğünün 
1995 yılı Aralık ayı sonu itibariyle TTK'nın İşletme 
Müdürlüklerine yapılan tamirat tutarı 

2) 1995 yılında üretilen demirbaş tutarı 

3) 1995 yılında üretilen yedek tutarı 

4) 1995 yılında Kurum dışına yapılan işler tutarı 
5) Bünye içine yapılan işler tutarı 

6) 1995 yılında yapılmış, İ996 yılına devredilen tutar 
7) 1995 yılında üretilen oksijen 
8) 1995 yılında üretilen asetilen 
Yapılan faaliyetlerin toplamı 

142.097.935.623 
42.236.716.159 

95.296.305.935 
4.727.842.758 

4.745.776.218 

45.836.230.957 
3.624.899.317 
3.993.770.377 

342.599.477ı344 

TL. 
TL. 
TL. 

TL. 
TL." 

TL. 
TL. 

TL. 
TL. 
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Yukarıda görüldüğü üzere, bu işletmenin tüm faaliyetlerinden yaratmış olduğu üretimin değe-
. ri 342,6 milyar TL/yıldır. 

Ancak özellikle üretim birimlerine yapmış olduğu tamiratların, bakım ve onarımların, yenile
me faaliyetlerinin, bu faaliyetleri biçimlendiren mühendislik hizmetleriyle birlikte gerçek değeri 
yukarıda belirtildiği üzere 142 milyar TL'dan çok daha fazladır. Çünkü bu tutar net bir masraf olup 
bunun içinde kar yoktur. Ayrıca, üretim kayıplarının ortaya çıkmaması için tamiratın etkin ve sü
ratli bir şekilde yapılması şartı vardır. TTK'nın Merkez Atölyeleri olmaksızın bunu sağlayabilme
si mümkün değildir. Bu hem zaman kısıtı dolayısıyle imkansızdır hem de bir teknik kısıt sözkonu-
sudur. Şöyleki, bir kısım tamir ve onarımların Merkez Atölyeleri dışında Türkiye piyasasından da
hi satınalınabilmesi imkanı yoktur. Bu alanda ihtisaslaşmış sektörler bulunmaması nedeniyle yurt 
dışından bu hizmetlerin satınalınması ise yüksek maliyetler ortaya çıkaracaktır. Geçmiş yıllar de
neyimleri bu şekilde örnekler içermektedir. 

TTK, demirbaş ve yedek malzeme üretimi yönünden Merkez Atölyelerine mutlaka ihtiyaç 
duymasa bile bakım, tamir ve onarımlar açısından TTK'nın Merkez Atölyelerine ihtiyacı bire bir 
boyutta kesindir ve bu hizmetler olmaksızın üretimin sürdürülebilmesi mümkün değildir. 

Ancak gerek T.T.K.'mn ve gerekse ülke madenciliğinin makina ve teçhizat açısından tama
men dışa bağımlı olması tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi istenmemiştir. Bu nedenle Merkez 
Atölyelerine demirbaş nitelikte maden makina ve teçhizatların yedek malzemelerinin üretilmesi 
fonksiyonu da verilmiştir. 

1995 yılında üretilen demirbaş nitelikli maden makina teçhizatı ve yedek malzemelerin tutarı 
137,4 milyar TL.'dir. Ayrıca kurum dışına da bir kısım tamirat ve imalat işleri yapılmış olup bun
dan 4,7 milyar TL. sağlanmıştır. 

Üretilen bu değerlere ve dışarıya yapılan işlere baktığımızda üretilen değerin önemli bir mik
tar olmadığı izlenimi çıkmaktadır. Bu miktarlar TTK'nın maden makinaları üretiminde önemli bir 
fonksiyonu bulunmadığını göstermesine karşın gerek TTK'nın gerek ülkemiz madenciliğinin 
önemli boyutta makina ve teçhizata ihtiyacı vardır. Bunun çok azı yerli özel sektörce büyük çoğun
luğu ise ithalatla karşılanmaktadır. 

Bu alana özel sektörün maden makinaları üreticisi olarak girmesinde büyük yarar vardır. 
Bu konuda Maden Makinalarının geçmiş yaklaşık 50 yıllık önemli deneyimleri ve birikimleri 

mevcut olup bundan yararlanılmalıdır. 
1970'li yılların ikinci yarısında projesi konu edilen ancak daha sonra vazgeçilen Zonguldak 

ilinin Çaycuma veya Devrek ilçeleri civarında düşünülen bir "Maden Makinaları İmalat Sanayi" bu 
konuda doğru atılmış bir adım ve yaklaşımdır. 

MAZ'ın yani şimdiki Merkez Atölyelerinin tamirat, bakım ve onarım fonksiyonu TTK bünye
sinde aynen devam ederek maden makinaları üretimi TTK'nın da ortağı olacağı ve/veya diğer ma
den üreten kuruluşların da ortağı olacağı ve/ veya özel sektörün de içinde yer alacağı özerk kuru
luşlara bırakılmalıdır. 

Bu kuruluşa MAZ bünyesinden TTK eleman, makina, proje ve deneyim aktararak ortaklığını 
gerçekleştirebilir. 

Önemli olan, maden makinaları üretiminin bugünkü statü ve kapasitelerde bırakılmamasıdır. 
İngiltere madenlerindeki konsantrasyon çalışmalarında bir taraftan makina ve teçhizat üretimi 

devam ettirilirken diğer taraftan bu atölyeleri kurumdan bağımsız bir şekilde özel firmalarla reka
bete teşvik edici politikalar uygulanmaktadır. 
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Ayrıca, TTK'da halen diğer işletmelerin bünyesinde bulunan ve çok sayıda tezgah ve teçhizat 
içeren diğer tamir, bakım ve onarım atölyeleri ve Merkez Atölyelerinin tamir, bakım ve onarım bi
rimi arasında; esas koordinasyon ve yönetimin Merkez Atölyelerinde bulunacağı bir kademe anla
yışının ortaya konularak işbölümü ve organizasyonun yeniden yapılması ve bu faaliyetlerin mcrke-
zileştirilmesi ve standartlaştırılması gerekmektedir. 

İngiltere'deki konsantrasyon uygulamalarında bu hususa önem verilmiş ve dağınık halde bu
lunan bazı atölyeler kapatılmış ve merkezileşmeye önem verilmiştir. 

Bu yönleri ile İngiltere uygulamaları başarılıdır. 
Merkez Atölyelerinin maden makina ve teçhizatı üretiminde TTK'nın ihtiyaçları açısından çe

şit olarak yeterli olmasına rağmen, kapasite ve toplam üretilen değer olarak düşük kalmasının en 
önemli nedeni; bugüne kadar havzanın üretim kapasitesinin arttırılmasını hedef olan dış finansman 
kaynaklı yatırım:projelerinin hemen hiçbirisinde Merkez Atölyelerinin üretim kapasitesini arttır
mayı ve yerli üretim maden makina ve teçhizatı üretimini gerçekleştirmeyi ve sürdürmeyi hedef 
alan tek bir projenin dahi devreye sokulmamış olmasıdır. Maden makina ve teçhizatı üreten yatı
rım malları niteliğindeki üretim araç, gereç, teçhizat ve tezgahı tamamen günübirlik düşüncelerle 
ve tevsii projelerle gerçekleştirilmiştir. 

İşin başından beri kömür veya maden üretimi düşünülmüş ancak bu üretimde kullanılacak ma
kina ve teçhizatları üreten sanayi kurulması düşünülmemiştir. Yıllar sonra ortaya çıkan üretim dü
şüklüklerinin en önemli nedenlerinden birisi budur. 

Halbukî örneğin hemen hemen Türkiye ölçeğinde veya bizden biraz daha fazla üretim kapasi
tesine sahip olan Japonya, maden makina-ekipman ve teçhizatı üretiminde dünyada ön sıralarda yer 
almaktadır. 

Kendi ocaklarını mekanik,.elektronik üretimlerinin bir test laboratuvarı olarak kullanmakta ve 
özellikle işgüvenliği teçhizatları sahasında dünya pazarını elinde tutmaktadır. '• ~ • 

Japonya üretim olarak ülkesinin taşkömürü ihtiyacının 12 veya 13'te birini karşılamaktadır. 
Aradaki bu büyük talebin önemli bir bölümünü de maden makina ve teçhizatı ihracatından sağla
dığı döviz ile karşılamaktârdır. 

Ülkemizin sanayileşmeye; ağır sanayinin önemli bir dalı olan Maden Makineleri Sanayisine 
ihtiyaç vardır. 

Ancak maden üreten kuruluşlar arası bir koordinasyon yapılarak ortaya çıkmış yıllık bir talep, 
çeşit ve miktar ile takribi fiyat projeksiyonu yoktur. 

Kurulacak Maden Maki nal arı Sanayi, bu önemli tesbiti yapmakla ve bu alandaki ihracat ola
naklarını ortaya çıkarmakla da yükümlü olacaktır. Bu dış piyasa araştırmaları için esnek bir yapı
ya ve kesinlikle bir özel sektör anlayışına ihtiyaç vardır. Dünyanın en kapalı siyasi ve ekonomik 
yapılarına sahip ülkelerinden birisi olan Çin dahi bu alanda ülkemizde pazar ve ihracat araştırması 
yapabilecek düzeyde esnek ve rekabetçi bir yapı içinde hareket edebiliyorken; bizim Maden Maki-
nası İmalat Sanayiini klasik devlet bürokrasisi ile işletebilmemiz imkansızdır. Yapının Özel veya 
özerk olması zorunludur. 

Önemle üzerinde durulması gereken bir diğer nokta şudur: 
Yeni bir sanayi dalı kurulurken sermaye, altyapı v.b. fiziki unsurlardan çok daha önemlisi ni

telikli personele olan gereksinimdir. Merkez Atölyelerinin elinde bulunan ve bugünkü üretim, ba
kım ve onarımı gerçekleştiren 527 işçi, mühendis ve memur maden makinaları üretimi dalında ül
kemizin en tecrübeli ve birikimli elemanlarıdır.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 



— 5 7 -

Kurulmasını önerdiğimiz Maden Makinaları Sanayiinin bu kadro çekirdek kadrosunu teşkil 
edecektir. Ancak bu personelin hizmet sürelerine bakıldığında; 20-25 yıl arasında 206 kişi ve 25 
yılın üzerinde 36 kişi olmak üzere 242 kişi emekliliğini hak etmiş personeldir. 

1995 yılında uygulandığı gibi yeniden emekliliğini haketmiş işçilerin resen emekliliği gibi bir 
uygulama gündeme gelirse Merkez Atölyeleri bu yüksek birikimli elemanlarının yarısını hemen 
birkaç ay içerisinde kaybeder. Böyle bir uygulama Merkez Atölyelerini onarılması imkansız bir çö
küntüye sokar. Öğretilerin daha ziyade ustadan çıraklara aktarılarak gerçekleştirildiği bu çok özel 
sanayi dalında bu hataya düşülmemelidir. Hatta acilen bir karar alınarak Merkez Atölyelerinde staj
yerliklerini sürdüren Endüstri Meslek Liselerinin muhtelif bölümlerini bitiren öğrenciler arasından 
mutlaka heryıl belirlenecek sayılarda genç işçi adayı işe alınmalı emeklilik dolayısı ile ayrılan iş
çilerin yerini alacak şekilde istihdam edilmeli ve usta işçilerin birikimleri genç işçilere aktarılma
lıdır. Bu sanayinin kurulması ve yaşaması bu karara sıkı sıkıya bağlıdır. 

2.23. Briket Kömürü 
T.T.K.'nın özellikle Amasra İşletmesi üretimi 0-10 ebadındaki toz kömürler bir ton kömüre 

yaklaşık % 10 dolayında melas, saman, kireç gibi katkılar ilave edilerek biriket kömür üretilmesi 
ve bu kömürlerin düşük kükürt ve düşük duman emisyonları nedeni ile Ankara ve İstanbul gibi şe
hirlerimizde hava kirliliğini önleme maksadıyla kullanılabileceği MTA raporlarıyla da kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 

Amasra'nın denizden İstanbul'a ve karadan Ankara'ya yakınlığı bu kömürlerin bu piyasalara 
rahatça girebilmesi açısından avantaj sağlayacaktır. 

Şeker pancarı üretimine bağlı olarak ülkemizin yıllık melas üretimi değişiklikler göstermektedir. 
1996 yılında ülkemizin tahmini melas üretimi 512.900 ton civarında gerçekleşecektir. 1997 yı

lı tahmini üretim miktarı ise 556.600 ton olacaktır. Amsterdam borsası fiyatları baz alındığında me
lasın 1996 yılının ilk 6 ayı itibariyle ortalama fiatı 9.18 ECU/100 kg. olmuştur (1 ECU= 1,242 $). 

Melas fiyatlarındaki bu yüksek seviye her ne kadar biriket kömür üretim maliyetini artıracak 
gibi görünüyorsa da biriket kömürün serbest piyasadaki satış fiyatlarının Kasım -96 itibariyle 160-
170 $/ton seviyesinde seyrettiği dikkate alınırsa Amasra kömürlerinden biriket üretilmesinin 
T.T.K. için önemli gelir kazandırıcı ve maliyet düşürücü etkisi olacaktın-Bu etki, Amasra kömür
lerinin üretim miktarları arttığı sürece daha da artacaktır. 

T.T.K.'nın geneli için tüm üretimin birikete yönlendirilmesi asla önerilmemektedir. 
. T.T.K. 'nın üretiminin ana alıcıları Demir-Çelik endüstrisi olmalıdır. Hatta Amasra üretimi taş-

kömürleri gelişen demir-çelik üretim teknolojisi sürecinde harmanlama suretiyle demir-çelik en
düstrisinde kullanılabilme imkanı bulursa bıı kömürlerden biriket üretilmesi başlamış olsa bile bu 
projeden geri dönülmelidir. Diğer taraftan sünger çelik üretiminde kullanılmak üzere Amasra İşlet
mesi kömürleri üzerinde TDÇİ'ce yapılan veya yaptırılan çalışmaların olumlu sonuçlandığına iliş
kin bilgiler edinilmiştir. Bu projelerin ciddiyeti, gerekliliği ve sonuçları biriket kömürden daha ön
ce değerlendirmek gereken hususlardır. 

2.24 Termik Santrallar " 
Çatalağzı-A Termik Santralı 1948 yılında 3x21,5 MW toplam 64,5 MW olarak kurulmuştur. . 

1956 yılında kapasite 129 MW'a çıkarılmıştır. 
1980 yılında 2 nci ünite türbojenaratör'de meydana gelen bir arıza neticesinde santral gücü 

127,5 MW'a düşmüştür. 
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Çates-A'nın yakıtı; 0-0,5 kurutma kömürü diye anılan; 
% 4-6 rutubet 
% 10-12 kül içeren 

6800-7200 Kcal/kg. kalitesindeki taşkömürüdür. Bu kalifikasyonda metalurjik kömür demir-
çelik endüstrisinin ihtiyacı dolayısıyle bir süre sonra mikst tabir edilen; 

% 50-60 kül, 
% 12-15 rutubet 

2700-3000 Kcal/kg. kalitesindeki kömür artıklarıyla 3/4 mikst + 1/4 0-0.5 mm kurutma 
kömürü karışımına dönüştürülerek kullanılmışsa da iyi sonuçlar alınamamış ve % 50 mikst + 
% 50 0-0,10 kurutma kömürü karışımında karar kılınmıştır. 

Ancak, 17 Ocak 1991'de özellikle buhar kazanlarının teknik ve ekonomik ömürlerini doldur
ması üzerine yeni bir bakım ve onarım planı yapılmamış ve santralin faaliyetine son verilmiş, per
soneli 1990 ve 1991'. de devreye giren ÇATES-B santraline aktarılmıştır. Santral şu anda atıl ola
rak beklemektedir.Santralin yalnızca salt sahası ve iç ihtiyaç baraları devrededir. Bu nedenle her 
vardiya 2 elektrikçi olmak üzere 8 elektirik tablocu ve gözlemci hala kumanda odasında görev yap
maktadır. 

Çates-A'nın 6 ad. mevcut buhar kazanının tadilat veya modifikasyonla tekrar çalışır hale ge
tirilmesi ekonomik değildir. Çünkü kazan verimi dizaynda bile % 87, santralin özgül ısı sarfiyatı 
3800 Kcal/kvvh dir. Türbin verimi % 29, santral verimi % 21 civarındadır. 

Dolayısiyle bu değerlerle bu santrali çalıştırmanın ekonomik olduğu söylenemez. 

Ancak, santralin türbojeneratör grupları, 6 ad. 25 MWA'lık ana giriş trafosu, 2 ad. 1875 kva'lık 
servis trafoları, 3 kv'lık kesicileri ile 3 kv' lık motorlar ve yardımcı tesisleri halen basit bakım ve 
onarımlarla kullanılabilir duruma getirilebilecektir. 

Yalnızca soğutma suyu pompalarından santrala gelen 900 mm. çapında döküm malzemeden 
yapılmış 800 m. lik 3 hattan müteşekkil soğutma suyu hatlarının değiştirilmesi gerekebilir. (Borular 
halen yeraltına gömülüdür). 

Kazanların, kazan yardımcı tesisatının, kömür alma tesisatının, su tasviyehanesinin tamamiyle 
değiştirilmesi gerekir. 

Bu değerlendirmeden sonra; santralin bina v.b. alt yatırımlarının da hazır bulunduğu düşünülür 
ve yeni kurulacak bir santralin ilk yatırım maliyetleri göz önüne alınırsa; ülkemizin içinde bulun
duğu enerji darboğazı ve yatırımın devreye girme süresinin daha kısa olacağı gibi kriterlerin ışığı 
altında bu santralin rehabilite edilerek yeniden devreye alınması görüşü ağir basmaktadır. Ayrıca 
santral T.T.K.'ya gelir kazandırıcı bir fonksiyona da sahiptir. 

T.T.K.' nın Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarlarından çıkan ve denize atılan orta ve ağır şistler 
değerlendirilebilir. 

Bu ağır şistlerin 755 Kcal/kg. (AID) kalorisi mevcut olup kül oranları % 80 dolayındadır. Ağır 
şistlerin 755 ortalama atık tutarı 1996 ton/gün civarındadır. Bu atıklar biraz zenginleştirilerek 
kalorisi 1200-1400 Kcal/kg. (AID) mertebesine yükseltilebilir. 

Dünyada son yıllarda gelişen yakma teknolojisine paralel olarak bu karışım yakıt, bir Akışkan 
Yataklı Kazanda kullanılabilir, 

Atıkların zenginleştirilmesindc katkı kömür olarak T.T.K.'nın rödevanslı sahalarından 
satınalınacak tüvenan kömürden yararlanılabilir. Halen TTK'nın kiraya verdiği rödevanslı saha 
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sayısı 18 olup bu sahalardan 1995'te 437 ton/gün tüvenan ve 1996 yılında (9 uncu ay sonu 
itibariyle) 717 ton/gün tüvenan taşkömürü üretilmiştir. 

Bu rödevansh sahalardan üretilen tüvenan taşkömürlerinin alt ısıl değeri 2873 Kcal/kg olup 
piyasada ortalama 4.000.000 TL/ton fiyattan satılmaktadır. 

Yeni rödevansh sahalar veya mevcut rödevansh sahaların sözleşmeleri yeniden yapıldığında 
veya yenilendiğinde üretilecek kömürlerin santrale satılması şartıyla üretim yaptırılabilir. 

Akışkan yataklı kazanın; 2500-2600 Kcal/kwh özgül ısı elde edebilecek düzeyde bakım 
yapılmış ve modifiye edilmiş mevcut türbo-jeneraterlerle birlikte ekonomik olarak çalıştırılabile
cek seviyeye getirilebileceği yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

% 75- % 80 kül içeren 1200-1400 Kcal/kg ısıl değerlerinde kömür+şist karışımı yakıt akışkan 
yataklı kazanlar için uygun yakıttır. Bu hususun T.T.K. ca ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekmek
tedir. 

Ülkemizde Gazi Üniversitesine bağlı olarak çalışan GEÇER kısa adı ile anılan Enstitü ile 
Dumlupınar Üniversitesi Müh. Fak.Mak.Müh. Bölümü bu araştırmalarda yararlanılabilecek 
kurumlardır. 

Akışkan yataklı termik santrallerin çevre kirliliği açısından da dünya genelindeki uygula
malarda olumlu sicilleri vardır. .... • 

ÇATES-B mühendislerince yapılan araştırmalara göre; 1200 Kcal/kg. kömür ve 2600 
Kcal/kvvh özgül ısı değerlerine ulaşmış bir santral 100 MW.'lık bir güç için dizayn edildiğinde; 
yılda 1.400.000 ton kömür tüketecek ve 650.000 Mwh enerji üretecektir. Bu miktar kömür 
karışımının yaklaşık 900.000 tonu Zonguldak havzasından karşılanabilmektedir. Bu kömür veya 
yakıt karışımı; TTK'nın denize attığı orta ve ağır şistler ile rödevansh sahalardan elde edilecek 
tüvenan taşkömüründen sağlanabilir. 

Termik santrallerden elde edilen elektrik enerjisinin toplam maliyeti içerisinde yakıt payının 
% 65 dolayında olduğu düşünülürse ve bunun büyük bir bölümü de bu projede atık durumdaki orta 
ve ağır şistlerden karşılandığı varsayılırsa böyle bir yatırımın realize edilmesi için bir teknik 
çalışma başlatılması ve bütün olanakların araştırılması son derece önemlidir. 

Halen özellikle Amerika'daki bazı yeraltı kömür ocakları bu kömürlerden elektrik elde eden 
termik santrallerle ortaklık içerisinde çalışarak karlı bir şekilde ayakta kalmaktadırlar. 

2.25. Kok Fabrikası ' 

Yıkama randımanının arttırılması, lavvarların piyasanın istediği kül ve rutubet oranlarında yı
kama yapması pazarlama gücü açısından son derece önemlidir. Kok üretimi üzerinde de doğrudan 
etkilidir. T.T.K.'nın 1995 yılında yıkamaya giren Kömür miktarları(Ton/yıl) 

Zonguldak Çatalağzı Armutçuk Amasra . 
Lavvarı Lavvarı Lavvarı Lavvarı Toplam^*) 

1.471.180 • 1.049.392 284.470 282.610 3.087.692 

C*) Yıllık birikme olarak (Bir önceki yıldan stoklar) 
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Demir-Çelik Endüstrisi T.T.K.'nın ikinci büyük alıcı grubudur. Demir-Çelik Fabrikaları 
T.T.K. dan aldıkları kömürü bünyelerinde bulunan kok ve yan ürün olarak çeşitli kömür kimyası 
türevlerini üretmekle ve karlı olarak pazarlamaktadırlar. 

Böylece taşkömürünün koka dönüşümü esnasındaki katma değeri Demir-çelik endüstrileri
ne kalmaktadır. . . . . . . ' • 

1994 yılında T.T.K'nın koklaşabilir kömür satışları: 

Kardemir'e (0/10) 347.966 ton ve 

Erdemir'e (0/10) 352.560 ton'dur. 
Toplam 700.526 ton olup 

T.T.K'nın üretimin %28.3 üdür. 
T.T.K'nın Dolar bazında koklaşabilir kömür satış fiyatları ($/ton) • 
Alıcılar 1,992 1993 1994 
Erdemi r . , 6 3 , -
Kardemir 61 68 71 
Dünya ortalama ithal koklaşabilir taşkömürü fiyatları $/ton (1994 yılı) 
Avıısturalya 43.3 
A.B.D 48.4'dır. 
Kok kömürü dünya fiyatları 90-105 $/ton arasında oynamaktadır. 
Kardemirin T.T.K dan satın aldığı koklanabilir taşkömürleri ile ithal koklaşabilir kömürlere 

ödediği ton başına dolar fiyatları (1988-1994 arası) şöyledir. 
Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
T.T.K. 56 81 104 79 72 67 71 
İthal 78 83 110 105 102 84 66 

Tablodan görüleceği üzere 1993 yılına kadar ithal kömür pahalı iken 1994'te yerli kömür 
fiyatları biraz daha yüksektir. Bu CİF fiyatlara demiryolu taşıma fiyatları ilave edildiğinde Kara
bük teslimi aynı fiyata gelmektedir. 

1994 yılında T.T.K Demir-Çelik Endüstrisine 700.526 ton ve 1995 yılında 650.289 ton kokla
şabilir taşkömürü satmasına karşılık, . -

1994 ve 1995 Yılında İthal Edilen : 
-Kokluk Taşkömürleri 
-Bitümenli Taşkömürleri 
-Diğer Taşkömürleri 
-Kok, Semikok Taşkömüründen Yüksek Vasıflı 
-Kok, Semikok Taşköm üründen Diğer 

değerlerimiz Şöyledir (Ton) 

1994 1995 

GTİP 27011210 4.773.720 2.536.571 
GTİP 27011290 1.005.652 1.376.428 
GTİP 27011900 802.714 417.834 
GTİP 27040021 72.688 237.875 
GTİP 27040029 175.066 127.740 

(GTİP 27011210) 
(GTİP 27011290) 
(GTİP 27011900) 
(GTİP 27040021) 
(GTİP 27040029) 
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Tablodan görüleceği üzere 1994 de 4.773.720 ton 1995 de ise 2.536.571 ton koklaşabilir taş
kömürü ithal edilerek kok üretiminde kullanılmıştır. Bu miktarlar T.T.K.'nın toplam yıllık üreti
minden daha fazladır. T.T.K. sübvansiyon ihtiyacını küçültmek için ürettiği taşkömürlerini daha 
yüksek katma değer yaratan ve gelir sağlayan kok üretimine yönlendirmelidir. 

Bu piyasayı araştırmak ve gerekiyorsa yeniden kok fabrikası kurmak alternatifi daima önemi
ni korumaktadır. 

Yakın bir gelecekte Türkiye'nin koklaşabilir kömür açısından tamamen dışa bağımlı bir ülke 
haline gelmemesi ve bu hususun demir-çelik endüstrisi açısından son derecede stratejik olmasın
dan dolayı bu araştırmanın yapılması gereklidir. 

Bir diğer nokta şudur: Koklaştırma işlemi esnasında ısıtmada ulaşılan sıcaklık koklaştırması 
olmak üzere üç ayrı yöntem vardır. 

Düşük ve orta sıcaklık koklaştırmasında oluşan gaz ve sıvı ürünlerin kimyasal hammadde ola
rak, kokun ise dumansız yakıt olarak endüstride kullanılması olanağı var iken yüksek sıcaklık kok
laştırmasında amaç Demir-Çelik endüstrisi için gerekli koku üretmektir. 

Koklaşma özelliği iyi olan taşkömürlerinden metalurjik kok üretilirken, koklaşma özelliği kö
tü taşkömürleri ile hiç olmayan taşkömürlerinden kok tozu ya da form kok üretiminde yararlanılır. 

Böylece düşük sıcaklık koklaştırmasıyle dumansız yakıt üretimi gaz ve sıvı bozunma ürünle
rini kimyasal hammadde olarak kullanabilme olanakları vardır. Dünyada 1973'lerde yaşanan ener
ji krizi esnasında yapılan çalışmalar büyük aşama göstermiştir. 

Bu çalışmalarda üretilen yarı kok (semikok) ya toz halinde termik santrallerde veya benzeri 
alanlarda ya da briketlendikten sonra form kok halinde konutlarda kullanılmıştır. 

Amasra kömürleri gibi hiç koklaşamayan veya Armutçuk kömürleri gibi az koklaşan kömür
lerin daha yüksek katma değer yaratacak şekilde doğrudan briketlenmesi yerine bir başka alterna
tif olarak düşük sıcaklık koklaştırma yöntemiyle koklaştırılarak konutlar ve sanayi için kaliteli ya
kıt ve kimyasal ürünler elde edilebilme imkanları mevcuttur. 

TDÇİ tarafından Almanya'da Lurgi firmasında Amasra kömürleri için taşıyıcı gazlı düşük sı
caklık koklaştırma yöntemi ile koklaştırma işlemi uygulanmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. 

Ülkemizde İSDEMİR-ERDEMİR ve KARDEMİR'de kok üretim tesisleri mevcuttur. 
Demir Çelik Tesisleri Kok Üretimleri 

(Bin Ton) 

Yıllar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

İSDEMİR 
ERDEMİR 
KARDEMİR 

TOPLAM 

1.500 
1.201 

843 

3.364 

1.491 
989 
790 

3.270 ' 

1.437 
986 
781 

3.204 

1.385 
976 
716 

3.077 

1.347 
989 
647 ." 

2.983 

1.298 
1.014 

670 
2.982 

Demir-Çelik Tesislerinin Kok Tüketimleri 

•Yıllar -

İSDEMİR 
ERDEMİR 
KARDEMİR 
TOPLAM 

1990 
1.291 
1.160 

861 
3.312 

1991 
L265 
1.061 

970 
3.296 

1992 

1.281 
1.000 

894 

3.175 

1993 
' 1.200 

986 
721 

2.907 

1994 

1.238 
1.045 

643 
2.926 

(B in Ton) 

1995 
1.130 
1.076 

660 

2.866 
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Taşkömürü özellikle demir-çelik endüstrisi açısından yaşatılması şart olan bir sektördür. 
T.T.K.'nın üretimini öncelikle bu sektöre yönlendirmesi ulusal çıkarlarımız açısından gereklidir. 
T.T.K, minimum sübvansiyonla yaşarken maksimum karlar sağlıyabileceği alanları kendi bünyesi 
dışında bırakmamalıdır. Kok ve semikok üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirdiği takdirde sağ-
lıyacağı gelir koklaşabilir taşkömürü satışından daha fazla olacaktır. Tıpkı elektrik enerjisi 
üretiminde ÇATES-B'ye bırakılan kar ve katma değer gibi kok üretiminde de karlar ve katma 
değerler Demir-Çelik Fabrikalarına bırakılmıştır. Demir-Çelik Fabrikaları ihtiyaçlarını ithalatla 
karşılama yoluna gittiklerinden Zonguldak'ın koklaşabilir kömürün avantajlarından yararlanabilme 
imkanları azalmaktadır. Pazarda bağımsız hareket edebilmek için bunu kendisinin yapması gerek
mektedir. 

2.26. Rödevanslı Sahalar 
T.T.K.'nın rödevans karşılığı kiraya verdiği saha sayısı 18'dir. 1995 yılında rödevanslı 

sahalardan 437 ton/gün mertebesinde üretim yapılmıştır. 1996 yılının 9 ncu ay sonu itibariyle üre
tim miktarı 717 ton/gün olmuştur. T.T.K. yönetimince işletilmesi verimli görülmeyen sahaların 
rödevans ile kiraya verilmesi uygulamasının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bü uygulama Zon
guldak havzasında birisi devlet, diğeri özel sektör olmak üzere iki ayrı kömür üretim uygulaması 
yaratılmaktadır. Her iki uygulama arasında başta isdihdam ve iş emniyeti açısından olmak üzere 
çarpıcı farklılıklar mevcuttur. İşçilik ücretlerinin çok düşük olduğu bu üretim tarzında iş emniyeti 
ve güvenliği yok denecek kadar azdır. 

Bununla beraber, dağınık durumda bulunan küçük ölçekli ve T.T.K.'nın üretim yapmakta zor
lanacağı ocakların iş güvenliği ve emniyeti şartlarını zorunlu kılacak şekilde üstenciye vermesi 
yararlı olacaktır. Üstenciye verilecek röödevanslı sahalar TTK, Genel Maden İş Sendikası, Maden 
Genel Müdürlüğünce belirlenmelidir. 

3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE SONUÇ 
3.1. Genel 

Bu araştırma raporunda aşağıdaki genel saptamalar yapılmıştır. 
Dünyadaki birincil enerji kaynakları arasında kömür, önümüzdeki altmış yıl içinde en büyük 

paya sahip enerji kaynağı olmaktadır (Bkz. Şekil 1) Dünya taşkömürü tüketiminin, 1990-2010 yıl
ları arasında takriben % 10'nun ithal yoluyla karşılandığı görülmektedir (Bkz. Çizelge 4.) Türki
ye'nin taşkömürü ithali, 1990'lı yıllarda dünya taşkömürü piyasasının % 1,4'ünü teşkil ederken 
2005'de % 100 artarak % 2,8'ini ve 2010'da yeniden % 164 artarak dünyada satılabilir taşkömü-
rünün % 7,4'ünü teşkil etmektedir. Bu durumda Türkiye'nin taşkömürü tüketimindeki dışa bağım
lılığı 1990'lı yıllarda % 64 iken 2005'de % 74'e ve 2010'da % 89'a yükselmektedir. Bu hesaplar 
yapılırken TTK'nın üretimini 1995'deki 2.2 milyon ton/yıldan gelecekte 4.6 milyon ton/yıl satıla
bilir kömür üretimine çıkardığı varsayılmıştır. Buradan çıkan sonuçlar: 

* Zonguldak taşkömürü havzası Türkiye'nin taşkömürü ihtiyacının karşılanması için bugün 
ve gelecekte stratejik bir öneme sahiptir. 

* TTK mutlaka üretimini artırarak devam etmelidir. 
* TTK için işletmesi rezerv itibariyle ekonomik olmayan sahalar özel sektöre rödevanslı ola

rak açılarak havzanın ve Türkiye'nin taşkömürü üretimine katkıda bulunması sağlanmalıdır. 
* Türkiye'de yeni taşkömürü yataklarının bulunması için acilen bir araştırma programı geliş

tirilip uygulanmalıdır. 
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* Türkiye'nin yurt dışından sağlayacağı taşkömürünü uygun fiyata ve emniyete almak için 
yurt dışındaki kömür işletmelerine ortak olmak, tek elden tedarik etmek gibi işlerde bu konuda ih
tisaslaşmış olan TTK görevlendirilmelidir. 

Yerli üretimin sürdürülmesi Almanya'da da 1990'lı yılların başında Federal Hükümet tarafın
dan hazırlanan kömür sektörüne ilişkin bağımsız raportörlerden oluşan bir grubun hazırladığı kısa-
ca MİKAT Komisyonu Raporu olarak bilinen raporda savunulan temel görüşler şunlardır. 

a) Ekonomik olarak kabul edilebilir kapasitede yapılacak kömür üretimi, gelecekte de Alman
ya'da enerji üretiminin güvence altına alınması bakımından önem göstermektedir. 

b) Taşkömürü gelecekte Almanya'nın temel enerji kaynaklarını teşkil edecektir. 

c) Kömür işletmelerinin maliyeti düşürmek için optimal ölçekte yapılanması gerekmektedir. 
TTK'nın üretimi 1970'li yıllardaki 4.6 milyon ton/yıl olan satılabilir kömür seviyesinden ye

terli idame yatırımlarının yapılmaması ve tevsiî yatırımlarının hiç yapılmaması sonunda T980'li 
yıllarda 3.6 milyon ton/yıl ve 90'lı yıllarda 2.7 milyon ton/yıl seviyesine düşmüştür. (Bkz. Şekil 2). 
Diğer taraftan işçilik giderleri, finansman giderleri mutlak değer olarak artışlar göstermiş, satış gi
derleri birim satış fiyatının ve satılan miktarın azalması neticesinde düşmüş ve böylece büyük tu
tarlarda zararlar meydana gelmiştir. (Bkz. Çizelge 32, 32b, 33). Gerek yatırımların eksik yapılma
sı, gerek fazla işçi ve personel istihdamı, gerek finansman giderlerinin artması ve gerekse birim sa
tış fiyatlarının düşmesi ve neticede zararın artması politik iradenin müdahaleleri sonucunda oluş
muştur. 

Dünya taşkömürü piyasasını elinde tutan ve kolay jeolojik şartlarda üretim yapan ülkelerin dü
şük fiyatla taşkömürünü pazarlaması, derin taşkömürü madenciliği yapan ülkemiz dahil tüm ben
zer ülkelerde taşkömürünün maliyetinden düşük fiyatla satılmasını yani zararla satılmasını günde
me getirmiş; bu ülkeler zararı sübvanse etmek yoluna girmişlerdir (Çizelge 7). Çeşitli derin taşkö
mürü madenciliği ile taşkömürü üreten ülkelerin ortalama ticarî maliyete göre^sübvansiyon oranla
rını (= sübvansiyon oranı) gösteren çizelge 7'den Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde sübvan
siyon oranının ticarî maliyetin takriben % 80'i olduğu ve bu değerin TTK'da da takriben aynı se
viyede bulunduğu görülmektedir. TTK'nm, işçilik giderlerini dolar bazında koruyarak (10 000 
$/adam yıl) ve işçi sayısını artırmayarak, yapılacak yatırımlar sonucu satılabilir taşkömürü mikta
rını 1970'li yıllardaki satılabilir üretimi olan 4,6 milyon ton/yıl seviyesine yükseltilmesi halinde 
taşkömürü sübvansiyon oranı şu andaki % 80'lerdeki seviyesinden % 20'lere inmektedir. (Bu he
saplamada finansman giderleri dikkate alınmamaktadır.) Ayrıca biriketlemc, kok üretimi, termik 
santrallara ortaklık veya termik santrallara verilen kömür birim fiyatının artırılması gibi kömürün 
katma değerinden taşkömürü üreticisi olan TTK'nın gelişmiş batı ülkelerindeki gibi yararlanması 
halinde sübvansiyon oranı daha da düşecektir. 

Derin taşkömürü madenciliği yapan Avrupa ülkeleri, taşkömürü zararlarını azaltmak için işçi 
sayılarını azaltmakta, üretimi belli ağırlık noktalarına yoğunlaştırmakta ve fon yaratmak için elekt
rik enerjisine belli oranda katkı payı koymaktadır. Türkiye benzer bir yol izlemiş, 1990-1995 dö
neminde toplam 20 909 işçi TTK'dan ayrılmış, ancak işçi ayrılması zararı azaltmamış, özellikle fi-
nans giderleri içinde gecikme zammı- tecil faizleri hadlerinin aşırı derecede (% 180'e varan) yük
selmesi zararı artırmış, 1993 yılında 770,5 milyon $'a kadar çıkarmış, son iki yılda işçilik giderle
rinin dolar bazında (Çizelge 32.b) azalmasıyla toplam zarar da dolar bazında azalmaya başlamıştır. 
(Zarar : 1994'de 515 milyon $, 1995'de 443 milyon $, 1996'da beklenen 412 milyon $) 

Aşağıda getirilen örnekler, TTK'nın içinde bulunduğu hukukî çerçeve içinde geçerli olmakla 
birlikte TTK'nın sorunlarını tam anlamıyla çözmeye yeterli olmayıp zararı kabul edilebilir bir se-
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viyeye çekebilecek önerilerdir. Ancak TTK'nın kuruluş kanununda belirtilen amaç ve faaliyetler 
konularının tam anlamıyla yerine getirilmesi suretiyle mevcut zararlardan tamamiyle kurtulmak 
mümkündür. 

TTK'nın orta ve uzun vadada kârlı bir kuruluş haline gelmesi TTK için yeni bir kuruluş yasa
sı çıkartılmasıyla mümkün olacaktır. Bu koriu, TTK'nın yeniden yapılanmasını sağlayan yeni bir 
kuruluş yasasıyla sağlanmalıdır. 

Özetle aşağıdaki önerilerin gerçekleşmesi sağlanmalıdır : 
* TTK üretimini artırarak yaşamalıdır. 

. * TTK yeniden yapılanmalıdır. Bu yeniden yapılanmada, 
a) Profesyonelce çalışan bir yönetim l 

b) Çalışanların yönetime sermayeyle eşit olarak katıldığı bir yönetim kurulu, 
c) Siyasî müdahalelerin asgarî seviyede tutulduğu ve denetim düzeyinde kaldığı bir yapı, 
d) TTK'nın kısa, orta ve uzun vadede yapılacağı işlerin planlanması, 
e) Kömürün katma değerinin TTK'da kalacağı ve 
f) Pazarlama biriminin güçlendirildiği bir yapılanma 

3.2. Mevcut yapı içinde çözüm önerileri 
* Türkiye'de üretilen ve üretilecek, demir-çelik fabrikaları ve güç santralında yakıt olarak kul

lanılan taşkömürünün kısa-orta-uzun vadeli üretimi, üretimi gerçekleştirmek için yapılacak yatırım 
tutarı ile ithal edilecek taşkömürü miktarı konusunda ulusal bir politika olmaması, TTK'ya üretim 
konusunda hedef Verilmemesi, TTK'nın doğrudan bağlı ya da ilgili olduğu kuruluşlar arasında "eş
güdüm" olmaması; taşkömür üretimi-maliyeti-ithalatı vb. konularda sorun yaratmaktadır. 

Örneğin, TTK tarafından yapılan üretim planlamasında üretim rakamları 1996'da 2.8 milyon 
ton, 2000 yılında 4.0 milyon ton ve 2002 yılında 4.5 milyon ton iken Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının hazırladığı enerji modelinde TTK'nın 1994'de 4.5 milyon ton, 1997-2010 yılları arasın
da 5.6 milyon ton üretim yapacağı öngörülmüş, diğer taraftan Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
bir konsorsiyuma hazırlattırılan raporda ise TTK'nın 1.1-6 milyon ton arasında üretim yapması ön
görülen üç senaryo yer almıştır. TTK önermesi olan üretim seviyesine çıkmak için geçmiş yıllar iti
bariyle önerilen ödenekler ise DPT tarafından indirilmiştir. Bu nedenle ilgili kurumlar arasındaki 
koordinasyon mutlaka sağlanmalıdır. 

* Bütün olumsuzluklara karşın, TTK'nın en kısa zamanda bir "master plan" hazırlaması, bü. 
planda hangi üretim bölgelerinden ne miktar üretimin ne miktar yatırım ve maliyetle gerçekleştiri
lebileceğini objektif bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Bu plan, sanayi-teshin-enerji amaç
lı üretilecek taşkömürü miktar ve kalitesini vermekle kalmamalı, oluşturulacak enerji planlamasın
da ilgili kuruluşlarca bir baz olarak alınmalıdır. 

* TTK, toplam rezervini en kısa zamanda "görünür rezerv" kategorisine sokmak için gerekli 
sondaj çalışmalarını biran önce yapmalıdır. 

* Üretimin düşmesine etkili olan galeri hazırlık çalışmalarının biran önce hızlandırılarak sür
dürülmesi gerekmektedir. 

Yatırım kalemlerinin en büyüklerinden olan galeri, kuyu açma gibi hazırlık çalışmalarının hız
landırılması, üretimi de hızlandırıcı etki olacaktır. Ancak, galeri sürme çalışmalarında bulunan ekip 
sayısının giderek azalması galeri sürme hızının ve dolayısıyla üretim sürdürme hızının azalması an-
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lamına gelmektedir. Hazırlık çalışmalarında programın sürekli gerisinde kalındığından kısa dö
nemde üretimde ani artışlar beklenmemelidir. Hazırlık çalışmalarının ihale edilerek üstenciye ve
rilmesi, daha hızlı ve ekonomik galeri sürülmesini sağlayacaktır. Ancak, galeri sürme işinin üsten-

• ciye verilmesi sırasında TTK'nm aynı galeriyi üretim ve-veya başka bir amaçla kullanıyor olma
ması, TTK'hın üretiminde bir gecikme olmayacak şekilde çalışmaların sürdürülmesi, hazırlık ça
lışmaları sırasında üstenci tarafından uyulması zorunlu olan işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hü
kümlerine olan bağlılığın TTK tarafından izlenmesi gereklidir. 

* TTK'nın üretimini devam ettirebilmesi için acilen üretim işçisine ihtiyaç vardır. Bu sayı tak
riben 3 000 civarındadır. Havzada 150 yıldan beri oluşan taşkömürü üretim kültürü yaşatılmalıdır. 
İşe alımlar ve işten ayrılmalar belli bir işgücü planlamasına göre yapılmadığı için bazı meslek grup
larında işçi sayısı yok olmak durumuyla karşı karşıyadır. Örneğin, Merkez Atelyelerinde halen ça
lışanların yansının emekliliği gelmiştir. Şayet bunlar bir erken emeklilik uygulamasıyla emekli 
olurlarsa, Merkez Atelyesi yılların birikimi olan tecrübelerini yitirmekte ve faaliyetlerini durdur
mak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple Merkez Atelyesinde erken emeklilik uygulanmamalıdır. 

* İşçilere yapılan "seyyanen zam" uygulamasından derhal vazgeçilmeli, yeni baştan sendika 
ile birlikte hazırlanacak norm kadro ve gerçekçi prim sistemi hayata geçirilmelidir. Sendika ile ya
pılan toplu sözleşme görüşmelerinde yetki mercii TTK olmalıdır. Diğer taraftan, işçilerin yönetici
si durumunda olan mühendislerin almış olduğu düşük maaş, motivasyonu olumsuz yönde etkilen
diğinden, mühendislere ödenen maaşların artırılması gerekmektedir. 

* Konsantrasyon çalışmaları içinde mütalaa edilen işçilik unvanlarının birleştirilmesi yanın
da (212 işçilik unvanı 104'e, 65 nezaretçilik unvanı 51'e düşürülmüştür). Genel Müdürlük Organi
zasyonunda da daraltmaya giderek işletme müdürlükleri ve daire başkanlıkları dahil yetkilerin ar
tırılması ve aynı zamanda Araştırma-Geliştirme birimi kurulması gerekmektedir. 

* TTK'da güçlü bir pazarlama biriminin oluşturulması şarttır. 
* TTK ocakları jeolojik yapısı itibariyle tam mekanizasyona izin vermeyen emek yoğun bir 

yapı göstermektedir. Dolayısıyla, üretim seviyesi ile işçi sayısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. 
Ancak, hemen belirtilmesi gereken bu ilişkinin, mevcut eğitim düzeyindeki ve mevcut yaş ortala
ması içinde olan işçi için geçerli.olduğu (1995 yılı itibariyle yeraltı için diplomasız işçi sayısı 435, 
ilkokul mezunu işçi sayısı 12 818 ve yine yeraltı için 36-40 yaş arası işçi sayısı 6 700, 41-45 yaş 
arası işçi sayısı 2 748'dir), eğitim düzeyi yükseldikçe ve yeraltında daha ağır şartlarda (kazı, tahki
mat gibi) çalışanların gençleştirilmesiyle bu ilişkinin biraz zayıflayacağı, daha az işçiyle aynı üre
tim seviyesinin yakalanabileceği yani randımanın artacağı ve maliyetin düşeceği şeklindedir. Bu 
nedenlerle, 

- Yeraltında ağır işçiliklerde çalışanlar zaman içinde yeraltında yardımcı işçiliklere kaydırıl
malı ancak kaydirmadan önce mutlaka eğitilmeli, 

- Ağır işçiliklerde çalışanlar diğer işçiliklere kaydırıldıkça boşalan kadroların genç işçilerle 
doldurulması sağlanmalı, 

- İşe yeni alınanların eğitim düzeyinin yüksek olmasına önem verilmeli ve işçilik transferi bil
eği timden sonra gerçekleştirilmelidir. 

* Finans giderleri içinde yer alan kur farkı ve bununla ilgili faiz ve gecikme zamları hariç di
ğer gecikme zammı ve tecil faizlerinin Hazine tarafından karşılanması ve ayrıca SSK sosyal yar
dım zammının ödenmemesi durumunda ticarî maliyet 1995 yılı için 146 $/ton, 1996 yılı beklenen 
ticarî maliyet ise 125 $/ton seviyesinde oolacaktır. (1 $=85.000 TL.) Özellikle son yıllarda gecik-
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melere uygulanan,ve % 140 ve yeni başlayan % 180 gibi çok yüksek faiz hadleri taşkömürü ticarî 
maliyetini yukarılara çekmektedir. Bu faiz hadlerinin makul seviyelere çekilmesi SSK sosyal yar
dım zammının kaldırılması ticarî maliyeti hayli düşürecektir. TTK'yı aşan bu sorunların çözülme
si gerekmektedir. 

* Özellikle yerüstü elemanlarında büyük tasarruf sağlayacak olan ve taşkömürü üretimi ile 
doğrudan ilişkisi bulunmayan, özel sektör tarafından kolaylıkla daha ucuz ve etkin şekilde yapıla
bilecek olan yemekhane, taşımacılık, temizlik, çayhane, yatakhane, hamam vb. konularda dışardan 
fayda ve hizmet sağlanması yoluna gidilmelidir. Bu hizmetlerin özel sektörce sağlanması durumun
da bu hizmetleri yapan TTK görevlilerine de ücret ödendiğinden kısa vadede maliyeti artırıcı bir 
etki yaratsa da orta vadeden itibaren bu hizmetleri yapan görevlilerin emeklilikleri nedeniyle 
ve/veya ihtiyaç duyulan başka yerüstü hizmetlerine transferiyle giderlerde azalma başlayacaktır. 

* TTK'nın kullanım dışı kalan taşınmazlarının satışı hızlandırılmalıdır. Bu arada, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesinin ve benzeri yatırımcı kuruluşların ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 

*.ÇATES.B termik santraline verilen kömür fiyatının yeniden değerlendirilmesi gereklidir. 
Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletmesinden Çayırhan Termik Sant
ralına verilen kömür fiyatları ile ısıl bazda karşılaştırılması yapıldığında, TTK'nın ÇATES B'ye 
yaptığı satıştan yıllık kaybı, 

- Protokol değerleri göre ve Haziran 1996 fiyatlarıyla yaklaşık 997 milyar TL., 

- Ocak 1996 fiili değerleri (kalori ve tonaja göre) ile TL/milyon kalori esasına göre 1.2 trilyon 
TL.'dir. * . - . ' . • 

* Zonguldak lav varının modernizasyonu için yatırım yapılması ya da üstenciler vasıtasıyla 
hizmet alımı yoluyla yararlanılması konusundaki çalışmaların karara bağlanarak derhal hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. 

* TTK'nın 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı resmi gazetede yayımlanan ana statüsündeki 
amaç ve faaliyet konuları arasında yer alan özellikle, 

- Taşkömürü ve türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, 

- İthalat ve ihracat dahil hertürlü ticarî faaliyetde bulunmak, aynî ve fikrî haklar almak ve sat
mak, 

- Gerektiğinde yurtiçinde veya yurtdışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş 
ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, 
gibi konular mevcut yapı içinde TTK'yı aşan nedenlerden de kaynaklanarak gerçekleştirile-
memekte ve gerçekleştirilmesi de mümkün görülmemektedir. Büyük üretim kültürüne sahip 
TTK'nın yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi halinde TTK'nın zararları kapanabilecek, yeni ve 
uzun vadeli istihdam yaratan projeler devreye girebilecek ve yurt dışına ödenen çok büyük miktar
daki döviz kaybı önlenebilecektir. 

Şu anda Vakıflar Bankası, Belko ve özel bir girişimci vasıtasıyla Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nde % 100 Türk sermayesi ile kömür ocağı çalıştırıldığı dikkate alınırsa böyle bir 
girişimin yapılmaması için neden bulunmamaktadır. Ancak TTK'nın mevcut haliyle yukarda yer 
alan faaliyetlerde bulunması zor olduğundan TTK'nın ayrı bir yapılanmaya gitmesi ve statüsünü 
değiştirmesi gerekmektedir. 

'•* TTK'da çalışan mühendis, idarî elemanlar (memur) ve işçi nezaretçilerin azami beş yılda 
bir rotasyona tabi tutularak işyerlerinin değiştirilmeleri kuruma iş disiplini ve motivasyon 
kazandırıcı olacağı gibi verimlilik artışına da katkı sağlayacaktır. 
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* Maden makinalan sanayii, sadece TTK için değil Türkiye madenciliği için de çok önem
lidir. Merkez Atelyeleri, TTK'nın ve/veya diğer maden üreten kamu kuruluşlarının ortak olacağı 
yeni bir yönetim anlayışı ile özerk bir kuruluş olarak yeniden yapılanmalıdır. 

* Dağınık durumda bulunan küçük ölçekli ocakların TTK tarafından işletilmesi (yatırım, 
işçilik, teknik hizmetler, kontrol vb. nedenlerden) zordur. Bu nedenle, TTK'nın işletmeci olarak 
zorlandığı, kısa vadede işletmeye açamayacağı veya ekonomik olmayan ocakların rödevans yoluy
la işletilmesi daha yararlı olacaktır. 

* Kok ve semikok mamullerine büyük miktarlarda dış ödeme yapılmaktadır. Bu mamullerin 
TTK tarafından üretilmesi, bu konudaki dış ödemeleri kısacağı gibi yeni istihdam ve katma değer 
yaratacaktır. 

Ülke enerji ve demir-çelik sektöründeki önemi, giderek azalan dünya doğal gaz, petrol gibi 
enerji kaynaklarına karşı en büyük güvenilir yerli kaynaklardan biri oluşu gibi faktörler dikkate 
alınarak taşkömürü üretiminin sürdürülmesi, ancak üretim faaliyetlerinin TTK tarafından özerk bir 
kuruluş olarak yapılması, bunun gerçekleştirilememesi halinde zararı en az düzeye indirmek.için 
"Çözüm Önerileri" başlığı altında yer alan hususların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

• Zonguldak'ın yalnız kömüre bağımlılıktan çıkarılarak yeniden yapılandırılması suretiyle TTK 
üzerindeki sosyal ve politik baskılar azaltılmalıdır. TTK'nın ve Zonguldak'ın yeniden yapılanması 
bütünleştirilmelidir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgisine saygıyla arz olunur. 

Başkan 
letin Arifağaoğlu 

Artvin 
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Enis Sülün 
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Başkanvekili 
Hasan Gemici 
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Kâtip 

Mehmet Ali Yavuz 
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Hayrettin Dilekcan 
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