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15. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101}

53:54

16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102)

54

17.—İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/103)

54

18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/106)
,
19. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/108)
20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113)
21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
22. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)
23. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Si
nop İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu
ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/120)
24. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkilile
rine teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından
sorusu ye Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/121)
25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bu
lunan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/123)
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak il
çelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/124)

54

54

54:55
55
55

55:57

57:58

58:60

61:62

27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan söz
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30. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Be
lediye Başkanına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal
İnönü'nün cevabı (6/128)
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45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
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lerde çalışan işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Marmara Bölgesinde, üreticilere ürün paralarının
geç ödendiğine, çiftçilere emeklerinin karşılığının verilmediğine ve bu nedenle köylerden şehir
lere göç olayının başladığına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri cevap verdi.
Kastamonu Milletvekili Refik Arslan, Adalet Bakanlığında boş bulunan hâkim ve savcı
kadroları için açılan imtihanın uygunsuz ve kayırmacı bir zihniyetle yapıldığına ve Bakanın
kadrolaşmaya hevesli olduğuna, bu nedenle, vatandaş nazarında güvenilirliğini yitirdiğine;
Erzurum Milletvekili Abdulillah Fırat, Erzurum İli Hınıs İlçesinde meydana gelen dep
remde zarara uğrayan yöre halkı için hiçbir tedbir alınmadığına; evsiz kalan vatandaşlar için
prepabrike.evlerin zaman geçirilmeden yapılmasına; yem, tohum, gübre ve kredi yardımında
bulunulması gerektiğine,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundan çekildiğine
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, 2.8.1960 Tarih ve 42 sayılı Kanuna 2 Adet Ge
çici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifini (2/409) geri alındığına ilişkin önergesi
okundu; Millî Savunma Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi.
Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'a yapacağı
resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul
edildi.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) görüş
melerine devam edildi;
13 üncü madde üzerinde verilen önergenin oylanmasında karar yetersayısı bulunmadığı
anlaşıldığından, 29 Eylül 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 17.25'te son
verildi.
Yasin Hatiboğlu
Başkanvekili
Halil İbrahim Artvinli
Kocaeli
Kâtip Üye

,
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II. — GELEN KÂĞITLAR
28 . 9 . 1992 Pazartesi
Tasarı
1. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı (1/449) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1992)
Teklifler
'
1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli ve 10 Arkadaşının, Kamu Personeli Sendi
kalar Kanunu Teklifi (2/448) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 22.9.1992)
2. — Bolu Milletvekili Ayni Akyol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/449) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.9.1992)
3. — İstanbul Milletvekili Ha'İit Dumankaya ve 8 Arkadaşının, 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/450) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1992)
4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 8 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarihli ve 506
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/451) (Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1992)
Raporlar
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkların Ko
runması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) (GÜNDEME)
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 168)
(Dağıtma tarihi : 28.9.1992) (GÜNDEME)
3. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) (GÜNDEME)
4. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protoko
lün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) (GÜNDEME)
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
(GÜNDEME)
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Sözlü Soru önergeleri
1.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teşkilatı
nın personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1992)
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırılan bir
grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından' sözlü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.9.1992)
3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yönetim Kuru
lu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426)
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1992)
4. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 tarih
leri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme durumuna
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.9.1992)
5. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimize ne za
man çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 23.9.1992)
6. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı olup ol
madığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) (Başkanlığa geliş tarihi :
24.9.1992)
7. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1992)
8. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belgesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
9. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen yaban
cılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1992)
10. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/433) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
11. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan görüşmele
re ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
12. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, İmam - Hatip okullarına ve yükseköğretim
^ . için yurt dışına giden öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/435)
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
13. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüşmelere
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
14. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, Kop Dağında bulunan Krom madeni hak
kında ne düşünüldüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/437) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
15. — Bayburt Milletvekili Bâhattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bulunup
bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.9.1992)
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16. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-GeriIIa örgütü bulunup
bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.9.1992)
17. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve geliştiril
mesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
18. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Şırnak olayının sorumlularına ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
19. — Afyon Milletvekili Gaflar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçakların
da askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442)
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
Yazılı Soru önergeleri
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Kuzey Irak'a insanî yardım götüren Fransız
uçağında askerî malzeme taşındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/365)
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1992)
2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Fransa'nın Kuzey Irak Bölgesine Türkiye
üzerinden askerî malzeme gönderdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/366)
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.9.1992)
3. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, ayçiçeği ve pancar üreticisinin sorunlarına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Afşin-Elbistan-Göksun ve Andırın il
çelerindeki öğretmen açıklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/368)
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1992)
5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, TÜStAD hakkında verdiği bir beyanata
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1992)

©
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir)
o

:

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum.
I I I . — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim.
.
A)

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars İlindeki göç olayı ile kömür ve hayvan
satış fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe
ri'nin cevabı
BAŞKAN — İlk gündem dışı sözü, Kars'ta uygulanan kömür ve hayvan fiyatlarıyla ilgili
olarak, Kars Milletvekili Sayın Zeki Nacitarhan'a veriyorum.
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
ZEKİ NAÇİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriye
tini kuran, demokrasiyi ülkeye yerleştiren, çok partili düzene geçişi sağlayan, 12 Eylül askerî
müdahalesiyle siyasî faaliyetine son verilen ve yine, 20 Ekim seçimleri sonucu oluşan Yüce Mec
lisin, halkın iradesiyle seçilen milletvekilleri tarafından açılmasına karar verilen Cumhuriyet
Halk Partisi adına, 12 yıl 17 gün aradan sonra sizlere bu yüce kürsüden hitap eden ilk milletve
kili olma onuru ve gururuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Değerli milletvekilleri, Kars'ın, Türkiye'deki en yoğun göç veren illerden biri olduğunu
bu kürsüden defalarca dile getirdik. Şimdi de, Karslının, Kars'ta yaşayan insanların iki güncel
ve önemli sıkıntısını sizlere aktarmak için gündem dışı söz almış bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri, Kars'ta sürekli göç var diyoruz. Sayın Başbakanımız, Sayın Başba
kan Yardımcımız ve Sayın bakanlarımız, daha bundan bir birbuçuk ay önce, Kars Meydanında
Karslılara söz verdiler; "Kars'taki göçü durduracağız, Kars'taki göçü geriye döndüreceğiz" di
ye; ama, bugüne kadar, bizim tespit ettiğimiz, göçü durdurmak bir yana, göçü yavaşlatacak
en ufak ciddî bir çalışmanın ürününü dahi görememekteyiz.
Değerli milletvekilleri, Karslının birinci sıkıntısı kömür sorunudur. Kars'ta bir yıl önce
tonu 477 bin liraya satılan kok kömürü şu anda 1 776 000 liradır. Yani, kömür, dört - dörtbuçuk
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kat pahalıya satılmaktadır. Kars'ta, geçen yıl, tonu 585 bin lira olan kok kömürüne 108 bin
ı lira gibi bir sübvansiyon uygulanarak ucuz kömür temin edilmesi mümkünken, bugün, Kars'
taki insanlar, dörtbuçuk kat fiyatla karşı karşıya bırakılmışlardır.
Değerli milletvekilleri, şunu da söylemeden geçemeyeceğim : Sekiz ay kışı olan Kars'ta,
bir ailenin, bir yılda kullanacağı, yakacağı kömür miktarı dört tondur. Dört ton kömür ve iki
ton odunla insanlar ancak yaz mevsimine çıkmak durumundadırlar. Yani, bir kaba hesap yap
tığımız zaman.karşılaştığımız konu şudur : Bir aile, bu yıl yakacak parası olarak 11-12 milyon
lira verecektir. Bu şartlarda bırakılan bir bölgede insanlar göç etmeyip de ne yapacaktır?..
Ben, temsil ettiğim insanların bu sıkıntılarını, Hükümetin yetkili sayın bakanlarına ak
tarmak durumundayım. Burada teklifimiz şudur : Kars için çok önemli yakacak olan kömüre,
lütfen, 500 bin liranın altında olmayan bir sübvansiyon uygulasınlar. Bu sübvansiyon uygulan
madığı takdirde, Kars'ta insanlar, kışta kıyamette, eksi 40 derecede, bir metre karın bulunduğu
bir bölgede yakacak sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaklar ve hiçbir zaman da bu yakacaklarını
temin edemeyeceklerdir.
Değerli milletvekilleri, diğer konu ise, yine Karslının yüzde 80'ini çok yakından ilgilendi
ren hayvan fiyatlarıyla ilgilidir. Kars'ın nüfusunun yüzde 80'i hayvancılıkla uğraşmaktadır ve
Türkiye'deki hayvan ürünleri ihtiyacının hatırı sayılır bir bölümü Kars'tan temin edilmektedir;
ama, gelin görün ki, geçtiğimiz yaz sezonunda, can güvenliğinin olmaması nedeniyle, hayvan
alımlarıyla ilgili olan tüccar Kars bölgesine gidememiştir. Gitmiş ise de, çok doğal olarak, hay
vanlar yaylalarda olduğu için, yaylalara çıkıp, hayvanların kalitesine, besi durumuna bakıp fi
yat tespit etmeleri mümkün olamamıştır. Bu nedenle, Kars'ta bu yıl, ciddî şekilde alıcı tüccar
sıkıntısı çekilmektedir ve yetiştirici, yetiştirdiği malını değer fiyatına satamamaktadır. Bu du
rumda, devletin vatandaşlarına karşı görevleri vardır.
Kars'ta kurulu Et ve Balık Kurumu kombinası, günde 1 500 küçükbaş hayvan kesebilecek
ve bunu sevk edebilecek kapasitededir. Daha önceki yıllarda bunu aylarca uygulamıştır, bu ka
pasitesi bilinmektedir; ama, gelin görün ki, şu anda, Kars'taki et kombinası, kapasitesini 500
küçükbaş hayvan kesebilecek seviyeye düşürmüştür ve ancak, Kars'taki satılabilir durumdaki
hayvanların dörtte biri için sıra vermiştir. Yani, 11 inci ayın 9'una kadar 20 bin hayvanın kesi
mi için sıra vermiştir. Buradaki bir iki uğraşımız sonucu, kapasitesini 23 bin hayvan kesimine
çıkardığını, Et ve Balık Kurumu Sayın Genel Müdürü bizlere bildirmiştir; fakat, bunun dışın
da şu anda sıra bekleyen 40-45 bin küçükbaş hayvan daha vardır ve bunların yetiştiricileri mağdur
haldedir. Bunlar, Hükümetin ve yetkili bakanlarının vereceği kararları beklemektedirler.
Buradan sesleniyorum; Kars'taki yetiştiricilerin bu yetiştiricilik görevini bırakarak büyük
kentlerdeki -gecekondu kurmak üzere- yoksul bölgelere gelip yerleşmesini istemiyorlarsa, Kars'
taki göçün gerçekten durmasını ve o bölgedeki meraların yararlı kullanımını istiyorlarsa, en
kısa zamanda, Kars'taki et kombinasının günlük kapasitesini hiç olmazsa 1 000 küçükbaş hay
van kesebilecek seviyeye çıkarmaları, artı, bu kapasiteyi 23 binden 65-70 bine çıkararak orada
ki yetiştiricinin bu sıkıntısını gidermeleri gerekmektedir. Aksi halde, gerçekten, Kars İlindeki
göç, hızını bir kat daha yükselterek devam edecek ve böyle giderse, Sayın Başbakanın da Sayın
Başbakan Yardımcısının da, Kars Meydanında Karslılara verdikleri sözler havada kalacaktır.
Bu duygularla, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, Hükümetten, en kısa zamanda bu
soruna çare aramasını ve bulmasını talep ediyorum.
Saygılarımla. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nacitarhan.
Şimdi, Sayın Zeki Nacitarhan'ın gündem dışı konuşmasıyla ilgili olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Ceyheri'ye söz veriyorum.
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayııi Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Zeki Nacitarhan arkadaşımızın, partisi
adına yaptığı ilk konuşmada dile getirdiği konulara cevap verirken, kendisini ve partisini kut
ladığımı ifade etmek isterim.
BAŞKAN — Gene de ben düzelteyim; şahsı adına konuştu Sayın Bakan...
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Naci
tarhan, gündem dışı konuşmasına o şekilde başladığı için, biz de ona cevap arz etmiş olduk...
. BAŞKAN — Evet, buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Nacitarhan arkadaşımızın kömürle ilgili kıymetli beyanla
rının cevaplanmasını, kendilerinin ve Yüce Meclisin izinleri olursa, cevaplandırması gereken
Sayın Bakan arkadaşımıza bırakıyorum; yoksa, rakamlar hakkında da, arkadaşımızın kıymet
li mütalaaları hakkında da cevap vermek durumundayım; ancak, ilgili ve sorumlu bir başka
arkadaşımızın cevaplama hakkını elinden almamış olmak için, beni bağışlamalarını rica ede
rek, hayvancılıkla ilgili değerli mütalaalarına değinmek istiyorum.
Sayın Nacitarhan arkadaşımız, hayvancılık ve özellikle Kars'ın meseleleri hakkındaki de
ğerlendirmelerinde haklıdırlar. Hayvancılığımızın, bir sıkıntılı dönem içerisinden geçmekte ol
duğunu, mutlaka el atılması gereken bir safhayı yaşamakta olduğunu bu kürsüden defaatle
arz etmek mecburiyetinde kaldım.
Kars'ta yaşanan sıkıntının esas nedeni şudur : Et ve Balık Kurumunun 27 bin liraya aldığı
et, ithalat politikası nedeniyle, aynı gün 22 bin liradan satılmaktadır -Sayın Korkmazcan bilirlergene geçmişteki uygulamalar dolayısıyla. Buna fazla değinmek istemiyorum; ama, bulduğu
muz şey o. Etin 27 bin liraya alınıp 22 bin liraya satıldığı bir düzenin içerisinde kendimizi bul
muş olmamıza rağmen, buna, bir mazeret olarak değil, çaresini hep birlikte bulmamız gereken
bir sorun olarak işaret etmek istiyorum.
Şimdi, Kars'taki bu alımları artıracağız. Kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli
yörelerden başlamak üzere, büyükbaş ve küçükbaş hayvanı içeren ve besicilere, kombinalara
bağlı olarak, yüzde 20 faizli krediyle, kombinaların daha müsait şartlarda hayvan materyaliyle
beslenmesi için Bakanlar Kurulu kararımız çıkmıştır; uygulanmaya da başlanmıştır ve illere
de bunun tebligatı yapılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden başlanmak üzere bu
proje uygulanacaktır. Bü pojenin uygulanmasıyla, Kars'ta da tabiatıyla alımlarımız artacaktır.
Ben, yaklaşmakta olan kış mevsimi dolayısıyla besiye alınamayacak, alınması şu anda müm
kün olmayan ve üretici tarafından elden çıkarılmak zaruretiyle karşı karşıya bulunulan hay
vanların alımı için kombinalara -yani Bakanlıktan ayrılmış ve özelleştirme dolayısıyla Kamu
Ortaklığına geçmiş olmasına rağmen- Hükümet olarak talimat verip alımları artıracağımızı,
arkadaşımızın mütalaalarına cevaben arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
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2. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, milletimizin millî beraberliği ve kardeşliği
ne ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Şimdi, milletimizin millî beraberliği ve kardeşliği üzerinde söz isteyen, Bay
burt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'ye gündem dışı söz veriyorum.
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
BAHADDİN ELÇt (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beraberliğimiz ve kar
deşliğimiz üzerinde görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu vesiley
le, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli kardeşlerim, bu konuda konuşmanın büyük bir ihtiyaç olduğu, bir gerçek olarak
ortadadır. Bu nedenle, bu konudaki görüşlerimi sunmaya çalışacağım.
Bilindiği gibi, Allah, her şeyi insan için yaratmıştır. İnsan, kâinatın en değerli varlığıdır.
İnsanın, doğuştan, çok önemli, vazgeçilmez, kişiliğine bağlı, dokunulmaz temel hak ve özgür
lükleri vardır. Bu hak ve özgürlükler, insan olarak yaratılan herkese, bizzat Yaradan tarafından
verilmiş, ikram edilmiştir. Bu temel hak ve Özgürlükleri hiç kimsenin, hiçbir nedenle almaya
hakkı yoktur.
İlk insan ve ilk Peygamber Adem Aleyhisselamdır, onun eşi Havva Anamızdır; hepimiz
onun çocuklarıyız. İnsanlar arasında renk, ırk, cins yönünden hiçbir fark yoktur. İnsan olarâkj ırk olarak, cins olarak kimsenin kimseden ayrıcalığı, üstünlüğü yoktur. İnsanlar arasın
daki yegâne üstünlük nedeni takvadır, takvanın dışında hiçbir imtiyaz yoktur. Bu açıdan ba
kıldığı zaman, ırklar, renkler ve cinslerle, dünyada, barış içinde yan yana yaşamak zorundayız.
İnsanların ve kavimlerin, birbirlerine üstünlük ve ırkçılık davası gütmek suretiyle dünyayı
kana bulamaya hakları yoktur. Bu nedenle, ırkçılık davası gütmek, cahiliyet kalıntılarından
biri olarak sayılmış ve lanetlenmiştir.
Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi emperyalistler, yetmiş sene önce Osmanlı Devletini, ırkçılık
fitnesini ateşlendirmek suretiyle bölmüşler ve parçalamışlar; Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle bütün
unsurlarını ayrıştırmışlar ve bunları da kendi içinde savaştırmak, karşı karşıya getirmek sure
tiyle fırsattan yararlanarak kendi birliklerini oluşturmaya çalışmışlardır. Emperyalistler, tıpkı
yetmiş yıl önce ırkçılık ateşini tutuşturmak suretiyle Osmanlı Devletini nasıl parçalayıp böldülerse, bugün de, mübarek toprağımızı, vatanımızı, milletimizi yeni baştan parçalamanın plan
larını uygulamak istemektedirler. Bugün bu güçler, Türkü ve Kürdü karşı karşıya getirmek su
retiyle, kardeşi kardeşe vurdurmak istiyorlar. Emperyalizmin bu oyununu bozmak zorunda
yız. Biz, yetmiş yıl önce nasıl ki, Türkü ve Kürdüyle omuz omuza vermek suretiyle emperyaliz
mi ülkemizden kovup atmışsak bugün de, aynı bilinçle, bizi karşı karşıya getirme oyununa düş
meden, ülkemizi her yönden işgal altında tutan, tutmaya çalışan, parçalamaya çalışan şer güç
lere ve emperyalizme karşı omuz omuza mücadele vermek zorundayız.
Sözlerimi şu temenniyle bağlıyorum : Yaşasın Türkün, Kürdün, Arabın ve bütün Müslü
manların İslam kardeşliği.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elçi.
3. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne Alipaşa Kapalıçarşısında çıkan yan
gına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı
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BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler, 28.9.1992 gün saat 01.30'da Edirne
tarihî Alipaşa Kapalıçarşısında çıkan yangın konusunda gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Edirne İlimizde
ki son olay dolayısıyla, başta sizler olmak üzere tüm ulusumuza ve Edirnelilere geçmiş olsun
der, derin acılarını paylaşırım.
Sizlere, hepimizi üzüntü içinde bırakan bu yangınla ilgili bilgi vermek istiyorum. Mimar
Sinan tarafından 1569 yılında yaptırılan tarihî Alipaşa Kapalıçarşısı ve mağazalarının tamamı,
maalesef yanmıştır. Nedeni henüz belirlenmeyen bu yangın, 28.9.1992 tarihinde geceyarısı baş
lamış ve sabah saat 06.00'da kontrol altına alınabilmiştir. Bu çarşıdaki 129 işyeri tamamen yan
mış, birkısım işyeri de hasara uğramıştır. Yangının söndürülmesinde, çevre il ve ilçelerin bele
diye ve askerî itfaiye ekipleri ile halk yardımcı olmuştur. Zararla ilgili kesin rakamlar, hasar
tespiti neticesinde belli olacaktır. Tahmini hesaplara göre, yanan 129 işyerinde, her esnafın, yak
laşık 500 milyon ile 1 milyar lira arasında zararı vardır.
Değerli milletvekilleri, size sunmaya çalıştığım bu bilgilerin ışığında, aşağıdaki önerileri
min dikkate alınıp, gecikmeden, bir an önce, Edirneli esnafın yardımına koşulmasının zorunlu
olduğunu görüyorum.
Şu anda, öncelikle, dükkânları yanan esnaf için, zarar gören işyerleri yapılıncaya kadar,
geçici olarak, prefabrik dükkânlar yapılmalı, borçları faizsiz ertelenmeli, ayrıca çok düşük fa
izli yeni krediler verilmelidir.
Ayrıca, yanan çarşının Edirne'nin turizm girdilerinde önemli payı olduğu göz önüne alı
nırsa, kapalıçarşının yeniden eski durumuna getirilmesi zorunludur.
Mahallinden aldığım bilgilere göre, Edirne'de hayat durmuş, ekonomi felce uğramıştır. Bir
benzetme yapmak gerekirse, Kapalıçarşı istanbul için ne ise, Alipaşa Çarşısı da Edirne için odur.
Devletin, bir an önce, Edirne'ye, afet bölgesindeki bir ilimiz gibi, tüm olanaklarıyla gitmesi
zaruridir; çünkü, savaş alanından farksız görünümlü bu ilimize, her partiden milletvekilleri
nin gitmesi halinde, sizlere, durumun sanılandan daha acıklı ve üzücü olduğu açıklanacaktır.
Afet bölgesi gibi yardım yapılabilmesi için Meclisten yasa çıkarılmalı ve bu konuda Hükümet,
üzerine düşeni, acilen yapmalıdır.
Bunun yanında, bu acı olayın ders alınacak tarafları da çoktur. Alipaşa Çarşısı gibi yer
lerde, yangın tehlikesinin var olduğu, çıkacak olan bir yangının hızla yayılabileceği malumdur.
Onun için, AIipaşasÇarşısı gibi yerlerde, yangına karşı özel korunma yöntemleri geliştirilmeli
dir. örneğin, böyle, aynı çatı altında bulunan müşterek işyerleri ile bilhassa tarihî vakıf binalarındaki esnaf, yangına, sabotaja ve hırsızlığa karşı, devletin sivil savunma uzmanları gibi gö
rev yapabilecek özel teknik personel bulundurması konusunda zorunlu tutulmalıdır. Bunlar,
elektrik, dogalgaz ile güvenlikten anlayan eğitimli uzman personel arasından seçilebilir ve o
yerin mülkî amirinin izni, kontrolü altında çalıştırılabilir; dolayısıyla, böylece periyodik kont
roller yapılmış olur ve yangına karşı Önlemler de alınmış olur.
Basında iddia edildiği gibi -ki, ben araştırdım ve daha netice alamadım- eğer bu tarihî
binada yangını söndürmek için bulundurulması gereken su vanaları yoksa, bu durum çok dü
şündürücü ve o derece de üzücüdür değerli arkadaşlarım. Demek ki, bu konuda, bütün tarihî
yerlerde hiçbir önlem alınmamıştır ve buraların her an yanması mümkündür. Bu yerlerde esnafa,
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vakıf yeri kiralanırken, zorunlu sigorta yapma koşulu aranmalıdır, tşyeri sigortalı olan esnafa,
acele, sigorta primleri ödenmelidir. Ayrıca, otomatik ikaz, alarm ve elektrikleri anında kese
cek sistemler ile ısıya duyarlı yangın musluk ve vanalarının, bilhassa bu tarihî yerlerde yapıl
ması gereklidir. Edirne'deki bu olaydan ders çıkarmalı, ülkemizdeki benzerî bütün yerlerde,
bu ve buna benzer önlemleri almalıyız.
Değerli arkadaşlarım, her zaman dayanışmanın ve yardımlaşmanın örneğini veren ulusu
muzun ve bizlerin, Edirne'nin bu açılı gününde onların yanında olacağına içtenlikle inanmak
tayım. Ben, Ziraat Bankası Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubesinde, bu düşüncelerle bir yar
dım kampanyası başlattım; hepinizin bilgilerine ve ilgilerine sunuyorum.
Hepinize saygılarımı sunarım. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler.
Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen cevap vermek üzere söz istemişlerdir.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Bildiğiniz gibi, 28 Eylül günü saat 01.00 sularında, maalesef, Edirnemizin en büyük tarihî
eserlerinden biri olan, Hersekli Alipaşa Hanı yanmıştır. Yangın, devletin, çevre belediyelerin
bütün imkânlarıyla söndürülmüştür. Hemen yangın ertesi, Devlet Bakanımız Sayın Şerif Er
can, beraberindeki Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı elemanlarıyla birlikte Edir
ne'ye hareket etmişlerdir. Şu anda Edirne'de çalışmaktadırlar. Neler yapılabilir, yaralar nasıl
sarılır; onun formülünü aramaktadırlar. Gerekli titiz çalışmalar yürütülmektedir. Yara, hepi
mizin yarasıdır. Hükümet olarak, mevzuat çerçevesinde, elimizden gelen her şeyi yapacağımız
tabiîdir.
Bu meyanda, zarara uğrayan işadamının, esnafın vergi ve prim borçları erteleme konusu
dur. Vadesi gelmiş çekler gibi konular öncelik alıyor. Bu konularda neler yapılabilir; bunları
inceletiyoruz.
Ayrıca, han, hemen tamir edilip içindeki işyerleri açılamazsa, teknik olarak bu mümkün
değilse, geçici yerleşim yeri hazırlamak için de bir çalışma yürütmekteyiz. En kısa sürede, es
nafımızın ve Edirnemizin bu büyük ticarî merkezinin faaliyete geçirilmesi için, Hükümet ola
rak, elimizden geleni yapacağımız tabiîdir. Edirneli esnafımıza ve Edirne halkına bu vesileyle
geçmiş olsun diyoruz.
,
Bu arada, elimizden gelen yardımın yapılması konusunda, hükümetimizin bir üyesi, olay
yerinde hazır bulunmakta, titizlikle çalışmalar yerinde yürütülmekte, izlenilmektedir; bunun
bilinmesinde yarar görüyorum.
Tekrar geçmiş olsun derken, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP, SHP ve CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Gündeme geçiyoruz.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 506 Sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu Maddesine îki Fıkra Eklenmesi ve 80 inci Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifini geri aldıklarına ilişkin önergesi (2/344) (4/63)
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BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum':
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/344 esas numaralı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu Maddesine îki Fık
ra Eklenmesi ve 80 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimizi geri çekiyoruz.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz.
Saygılarımızla.
Emin Kul
İstanbul

Ülkü Güney
Bayburt

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir.
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz; bu kısımda, 1 saat süreyle, sözlü sorular
görüşülecektir; bu hususu sayın milletvekillerinin bilgilerine sunuyorum.
V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

l — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek Lisesine
öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/68)
BAŞKAN — 1 inci sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık
Meslek Lisesine öğrerrci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın özsoy?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına
ilişkin başbakandan sözlü soru önergesi (6/71)
BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yücelen?.. Burada...
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
• <> 3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir ban
kadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/73)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan ata
malarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Kahveci?.. Yok.
Sayın Başbakan cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
.
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BAŞKAN — 4 üncü sıradaki Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın sorusu, kendisi izinli ol
duğundan ertelenmiştir.
5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli
bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80)
BAŞKAN — 5 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet
Hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81)
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük
Kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
'
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

.,

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/82)
BAŞKAN — 7 nci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)
BAŞKAN - - 8 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük
sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

9.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada öncelikli bi
rinci derecedeki iller sırasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
(6/85)
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin
kalkınmada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınamayacağına ilişkin İçişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok,
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap
lara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık ya
yınlarına ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)
BAŞKAN — 11 inci sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Art
vin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
12. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'in, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90)
BAŞKAN — 12 nci sırada, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticileri
nin uğradıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Korkmazcan?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
13.- Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanı
nın Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman
Seçim Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından soru
su vardır.
Sayın Başesgioğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
14. —Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel
hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100)
BAŞKAN— 14 üncü sırada, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Ba
kanlığı personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır.
Sayın Başesgioğlu?.. Yok.
İlgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
15. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su Ürünleri avcılığna ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/101)
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BAŞKAN — 15 inci sırada, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına iliş
kin Tarım Ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Şükrü Yürür?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al
tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102)
BAŞKAN — 16 nci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin
piyasa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kahveci?.. Buradalar.
İlgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
17. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan
personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103)
BAŞKAN,— 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Kahveci?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Kapı
sının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106)
BAŞKAN — 18 inci sırada, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Has
tanesi Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Altınkaya?.. Yok.
İlgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
19. — Van Milletvekili ŞerifBedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hak
kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan
Müsteşar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok.
İlgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kal
kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113)
BAŞKAN — 20 nci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan
sorusu vardır.
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Sayın Ertekin?.. Buradalar.
ilgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
22. — Afyon Milletvekili paffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta
ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)
BAŞKAN — 21 ve 22 nci sıralardaki Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın soruları, soru
sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir.
23. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop İline 10 adet
otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/120)
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı
olarak Sinop İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Aksoy?.. Buradalar.
İlgili Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını
arz ederim.
Saygılarımla.
Hüseyin Aksoy
Eskişehir
Soru : Koalisyon Hükümetinin kurulmasından sonra, 1991 Aralık ayı içinde, 1991 yatırım
programında bulunmadığı ve PTT Genel Müdürünün onayı olmaksızın, PTT'ye baskı yapa
rak, mevzuata aykırı biçimde, seçim bölgeniz olan Sinop'a 10 adet otomatik telefon santralı
gönderttiğiniz doğru mudur?
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu; buyurun efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Eskişehir Milletvekili değerli arkadaşımızın sorusunun cevabı şudur : Sinop îline, 1989
yılında 10, 1990 yılında 10, 1991 yılında yine 10 adet santral tahsis edilmiş; ancak tek bir tanesi
dahi gönderilmemiştir. O santrallar, programda olmayan başka yerlere gönderilmiştir; bunla
rın içerisinde soru sahibi arkadaşımızın ili de vardır. Ben, bakan olduktan sonra, üç yıldır uy
gulanmayan program maddesinin uygulanarak -baskıyla falan değil- sadece Sinop'un hakkı
nın teslim edilmesini istedim; PTT'de buna göre işlem yaptı; yapılan başka bir şey yoktur.
Arz ederim.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu efendim?..
Buyurun Sayın Aksoy.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü soruların
soruldukları anda anlamı büyük, ağırlığı fazladır; altı ay, bir sene geçtikten sonra önemi azal
maktadır. Yüce Meclisimiz inşallah buna bir çare bularak, içtüzükte gerekli değişikliği yapacaktır.
Anavatan Partisi hükümetlerinin çağ atlattığı telekomünikasyon alanında, yurdun her kö
şesine telefon gitmiş; turistler memleketlerine telefon edebilmek için Yunan adalarına gitmek
zorunda kalmamış; vatandaş telefon alabilmek için onbeş yirmi sene beklemek zorunda kal
mamış; sanayici, işadamı, adını unuttuğumuz teleksi bile alabilmek için bakanlık kapılarında
beklemek zorunda kalmamıştır. Yapılan bu icraatları daha çok uzatarak, zamanınızı almak
istemiyorum.
Anavatanın getirdiği çağdaş sistemlerle, arabadan, uçaktan, tekneden, dünyanın dört bir
tarafıyla konuşmak, faksla yazılı haberleşme sağlamak mümkün olmuştur. Bu sistemlerle tele
vizyon 6 kanala daha kolay çıkarılmış, Avrasya TV'si bu sayede gerçekleşmiştir.
Üzülerek ifade edeyim ki, Avrasya Televizyonu yayma başladığı gün, acı bir tesadüf, bü
yük emekleri olan PTT eski Genel Müdürü, haksız iftiralar sonucu, mahkeme huzurunda ifa
de vermiştir. Ben, soru önergemde ifade ettiğim, programsız olarak Sinop'a yapılan 15-20 oto
matik santralın bugün için önemi kalmamıştır. Programlı da olsa programsız da olsa yapılsın;
neticede vatandaşımız bundan istifade etmektedir.
Şu anda skandallar yaşanmaktadır; bakanlığın bünyesindeki yeğen skandali, ihale skan
dali, atamalardaki skandallar ve Türk Hava Yollarındaki skandal almış başını gidiyor... Sayın
Bakan için geçenlerde verilen gensoru önergesi nedeniyle bunlar görüşüldü; delilleriyle ortaya
konuldu.
Seçim konuşmalarında eleştirilen zamlar iki üç misline çıktı, telefonlar artık kilitlenmeye,
arıza sesi vermeye başladı.
|
'
Tekrar ediyorum Sayın Bakan, vazgeçtik programdan; yeter ki, yatırım yapınız, partizan
ca yapılan atamalardan vazgeçiniz, yapılan ihalelerde şeffaf olunuz, yakınlarınızı otel lobile
rinden uzak tutunuz.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Gensoru versene sen, ne konuşuyorsun!..
HÜSEYİN AKSOY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; basından takip
edebildiğimiz kadarıyla, Sayın Bakanın icraatlarını da inkâr etmemek lazım. Şöyle ki: İş taki
bi ve kayırmalar için kurulan 5'li çetede siz varsınız Sayın Bakan; mebus pazarı için kurulan
transfer komitesinde siz varsınız Sayın Bakan; Cumhurbaşkanının resimlerini indirten sizsiniz
Sayın Bakan...
BAŞKAN — Sayın Aksoy, önergenizin üzerinde konuşunuz!
HÜSEYİN AKSOY (Devamla) — Cumhuriyet hükümetlerinde şimdiye kadar görülme
miş atamalar yapılmasına rağmen, by-pass yasası çıkarmaya uğraşan yine sizsiniz Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Aksoy, soru önergenizin üzerinde konuşacaksınız lütfen!..
HÜSEYİN AKSOY (Devamla) — Bir dakika Sayın Başkan...
BAŞKAN— önergeniz bu konuda değil ama...
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HÜSEYİN AKSOY (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN —Toparlama değil, önergenizin konusuna gelin...
HÜSEYİN AKSOY (Devamla) — Geçiyorum Sayın Başkan.
Geciken yatırımları yeni yatırılmış gibi takdim eden sizsiniz Sayın Bakan. Bunları da ya
pamayacaksınız ve muhalefete düştüğünüz zaman da, "biz bunları düşünmüştük" diyecek olan
da sizsiniz Sayın Bakanım.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Tabiî, sözlü sorular zamanında yanıtlansa iyi de, bir de sözlü soruların içeri
sinde kalsak iyi olur...
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bir hususa cevap ver
mek istiyorum.
BAŞKAN — Sataşma kabilinden, buyurun efendim.
HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Öyle bir şey yok efendim.
BAŞKAN —-^Var, var; sözlü soru önergesi versin, başka konuda aklına geleni söylesin, ,
o da açıklama yapmasın!.. Hem bunun sizinle ilgisi yok efendim.
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Öyle bir şey yok Sayın Başkan, gerçekleri söyledik.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan,. Yüce Meclisin değer
li üyeleri; milletvekili arkadaşımızın, hakkımda, burada söylediklerinin, bir tanesi hariç, di
ğerlerini ciddiye almıyorum. Sadece bir tanesine cevap vereceğim; buna daha önce de cevap
verdim, bu tür ithamlara alışık değilim, kabul de etmem. Dedi ki, "yakınlarınızı otel lobilerin
den uzak tutunuz, ihalelerde şeffaf olunuz."
Benim Bakanlığıma ait olan, doğrudan bağlı, dolaylı bağlı veya Bakanlığın kontrolü al
tında olan tüm kuruluşların, 1 liradan Türkiye bütçesine kadar (200 trilyon liraya kadar) olan
her türlü işi için, her kim ki, ispat değil, sadece ve sadece isim zikrederek, tek bir tane suiisti- .
mal olduğunu biliyorsa, söylemezse şerefesizdir; söylerse ben şerefsizim.
Saygı sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN—Teşekkür ederim.
24. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edil
diği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın
Gönen'in cevabı (6/121)
BAŞKAN — 24 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak
yetkililerine teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Konukman?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına
delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Recep Ercüment Konukman
İstanbul
Günlük bir gazetede yayınlanan "5 bin Kerkük Türkü ölüme gönderiliyor" haberde, Ba
kanlığınızca Irak'a gönderilme işleminin şimdilik durdurulduğu, ancak 17 Kerkük Türkünün
Irak yetkililerine teslim edildiği ifade edilmektedir.
1. Geri gönderilen 17 Türkün hayatlarının korunması için Irak yetkilileriyle görüşülerek
herhangi bir teminat alınmış mıdır?
2. Yıllardır Saddam zulmünden İcaçarak ülkemize sığınan Kerkük Türklerinin Irak'ta kalan
yakınlarına işkence yapıldığı bilinmekte iken, geri gönderilmek istenenlerin öz vatanlarında
yine zulme uğramamaları için iki ülke arasında herhangi bir anlaşma söz konusu mudur?
3. Geri gönderme işleminin durdurulması işlemi kalıcı bir tedbir midir? Yoksa kısa bir
müddet sonra tekrar gönderilecekler midir?
4. Türkriye Cumhuriyeti olarak, tüm dünya Türkleri ile bütünleşmeyi prensip olarak kabul
ederken, 5 bin Kerküklü Türkün Irak'a geri gönderilmesini tasvip ediyor musunuz?
BAŞKAN — Sözlü soru önergesini cevaplamak üzere Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen;
buyurun.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; is
tanbul Milletvekili Sayın Ercüment Konukman tarafından verilen soru önergesini cevaplandır
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
17 Irak Türkünün Irak yetkililerine zorla teslim edilmesi diye bir durum söz konusu değil
dir. Körfez krizi sebebiyle ülkemize gelen Irak uyrukluların, ülkelerine veya Kuzey Irak'ta ku- '
rulan güvenli bölgeye geri gönderilmeleri, politika olarak benimsenmiştir. Sığınma talebinde
bulunan Irak uyruklulardan, üçüncü ülkeler tarafından kabul edilecekler ile ülkelerine gittik
leri takdirde zulme uğrayacakları anlaşılanlara, ülkemizde, geçici barınma sıfatıyla ikamet izni
verilmektedir.
Bahsedilen hususlar varit değildir.
Saygılarımla arz ederim.
'ı
.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın Konukman söz istiyor musunuz?
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Hayır, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz.

'

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara
ye fırın işçilerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın
cevabı (6/123)
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BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in, istanbul'da
faaliyette bulunan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Sevigen?.. Burada.
İlgili Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasının sağlanmasını arz ederim.
Mehmet Sevigen
istanbul
1. istanbul'da kaç fırın faaliyettedir? Kaçının ruhsatı vardır?
2. Bu fırınlardan kaçının SSK ve bölge müdürlüklerinde dosya numarası vardır?
3. Bu fırınlarda kaç işçi çalışmaktadır? Kaçı sigortalıdır?
4. Hafta tatili ve yıllık izin kullanabilen işçi sayısı nedir? Bu konudaki düşündüğünüz
önlemler nelerdir?
BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay; buyurun
efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen tarafından
Bakanlığımıza tevdi edilen soruya yanıt vermeden önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekili tarafından sorulan "İstanbul'da kaç fırın faaliyettedir, kaçının ruhsatı
yardır; bu fırınlardan kaçının SSK ve bölge müdürlüklerinde dosya numarası vardır; bu fırın
larda kaç işçi çalışmaktadır, kaçı sigortalıdır; hafta tatili ve yıllık izin kullanabilen işçi sayısı
nedir?" şeklindeki sorularına yanıtım şöyledir :
istanbul'da 2 binin üzerinde fırın İşyeri bulunmaktadır. 1 401 adet fırın işyeri, istanbul
bölge müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescil edilmeyen fırınların tespiti ve tescili işlemleri sür
dürülmektedir.
Bilindiği gibi, fırın işyerlerine, ruhsatlar, belediyelerce verilmektedir, istanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı nezdinde yürüttüğümüz girişimlerle, il hudutları içinde ve bağlı belediye
lerde, fırın işyerlerinin sayısı ve ruhsat durumu belirlenerek, işbirliği içinde, tespit ve tescil işle
mi sürdürülmektedir.
Bu fırın işyerlerinde çalışan işçi sayısı, sektörün niteliğinden kaynaklanan nedenlerle de
ğişkenlik göstermektedir; ancak,'bu sayı 20 binin üzerindedir.
Bu işkolunda faaliyet gösteren Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-tş ve Hak-Iş'e bağlı öz Gıda-Iş
Sendikalarına üye yaklaşık 18 bin işçi, bu sendikaların imzaladığı toplu iş sözleşmelerinden
yararlanmaktadır.
Toplu Konut Fonu ve Tasarrufu Teşvik Fonu kesintileri nedeniyle, bir fırın işyerinde çalı
şan işçi sayısının, bu yasaların yürürlüğe girmesinden sonra, 10'un altında gösterilmeye baş
landığı da bir vakıadır, işyerlerinde yapılan denetimlerde bu konu üzerinde özellikle durul
makta ve sigortasız kaçak işçi istihdamı önlenmeye çalışılmaktadır.
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İşyerlerindeki denetimlerde, yıllık izin ve hafta sonu tatil haklarının kullandırılıp kullandırılmadığı da dikkatle izlenmektedir. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine ceza
uygulaması da yapılmaktadır.
Yine, bilindiği gibi, yasa ve toplu iş sözleşmelerindeki hükümlere göre, hafta sonu tatilin
de de çalışan işçi, bu çalışması karşılığında, zamlı ücret alabildiği gibi, haftanın değişik bir
gününde de hafta sonu tatil hakkını kullanabilmektedir.
Sayın milletvekilimiz tarafından büyük bir özenle saptanarak sorular haline huzurunuza
getirilen bu aksaklıkların, işyerlerinde çalışan işçilerin iş güvencesinin olmamasından kaynak
landığını vurgulamak istiyorum, tş Güvencesi Yasa Tasarısı, bildiğiniz gibi, Bakanlar Kurulu
nun gündemindedir; Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp yasalaşmasıyla, belirtilen so
runların büyük oranda aşılacağını belirtmek istiyorum.
Bana bu açıklamayı yapma imkânını sağlayan sayın milletvekilime teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın Sevigen, konuşacak mısınız?
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, Meclisimizin sayın üyeleri; hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. ,
Efendim, Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama belli bir oranda beni tatmin etti; bir gerçeği
de burada vurgulamakta fayda görüyorum.
İstanbul'daki fırınlarımızda çalışan işçilerin yaşı yaklaşık olarak 12 yaşından başlayarak,
60 yaşına kadar değişmektedir. İstanbul'da, bilhassa Sayın Bakanımın seçim bölgesi olan Kar
tal'da bulunan fırınlarda çalışan işçilerimizin çoğu, oradaki muhtarlıklara kayıtlı değildir ve
nereden geldiği belli olmayan bu insanlar, fırın işçisi olarak çalışmaktadır. Kartal İlçesi, gece
gündüz fırınlarda yatıp kalkan ve muhtarlıklarda da hiçbir kaydı olmayan insanlarla doludur.
Benim bu konudaki en büyük korkum ve tereddütüm, oradaki genç çocuklardır. Hatta,
bir fırınımızda çocuklardan birisine tecavüz edildiğine şahit oldum. Yaşlı insanlar ile genç ço
cuklar, oradaki fırınlarda yıllardır beraber yatıyorlar. Ayrıca, o insanların, denetimden ve muh
tarlık kayıtlarından yoksun olduğunu gördüm. Bu fırınlarda çalışan insanların hepsi için söy
lemiyorum; çok dürüst, çok çalışkan, çok sevilen işçilerimiz de var; çok zor şartlar altında ça
lışan, 8 saat çalışacağı yerde 16 saat çalışan; ama, 6 saatlik ücret alan çok mağdur insanlarımız
da var; ama, büyük şehirlerde olan çeşitli olaylara bunların da adı karışmasın diye, bu insanla
rın muhtarlıktaki kayıtlarının kesinlikle ve ivedilikle kontrol edilmesini istiyorum. Çünkü, ne
reden geldiği belli olmayan insanların yuva kurduğu, gece gündüz yatıp kalktığı bu fırınlarda
çalışanlar arasında birtakım eylemlere karışanlar bile olabilir düşüncesiyle bu olayı Sayın Ba
kanıma burada hatırlatmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bu konuda defalarca
müracaat etmemize rağmen bir sonuç alamadık. İnşallah Sayın Bakanım bu olaya sahip çıkar
da, o insanlar da sahipsiz olmadıklarını anlarlar.
.
Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevigen.
!

.
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26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak İlçelerine polis
ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Dev
let Bakanı, Akın .Gönen'in cevabı (6/124)
BAŞKAN — 26 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nur
hak İlçelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Bütün?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soru Önergemin İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim.
Esat Bütün
Kahramanmaraş
Daha önce Elbistan İlçesine bağlı kasaba iken 2 yıl önce çıkarılan bir kanunla ilçe yapılan
Ekinözü ve Nurhak İlçelerinin.
a)
b)
c)
önleyici

Polis teşkilatının ne zaman kurulacağı,
Jandarma teşkilatlarının bölük seviyesine ne zaman getirileceği,
Her iki ilçede de yoğun olarak terör olayları yaşandığı gerçeği dikkate alınarak ne gibi
tedbirler aldığının açıklanmasını rica ederim.

Saygılarımla.
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın
Esat Bütün'ün sorusunu cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
Nurhak ve Ekinözü İlçelerine emniyet teşkilatı kurulması için, 3046 sayılı Kanunun 17/d
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Anılan ilçelerde emniyet amirliği kurul
ması hususunda, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile Devlet Planlama Teşkila
tının olumlu görüşleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
Nurhak ve Ekinözü İlçe Jandarma Bölük Komutanlıklarında, halen, kendi kuvvetlerine
.ilaveten, koruma ve operasyon görevlerinde kullanılan birer jandarma komando timi bulun
makta, ayrıca Çoğulhan Jandarma Komando Bölüğü de söz konusu ilçe bölgelerinde yapılan
operasyonlarda görevlendirilmektedir.
PKK terör örgütünün faaliyetleri yönünden büyük önem arz eden her iki ilçedeki hedef
köy ve mezralardan Ekinözü - Türkmenler Köyünde 46, Alişar Köyünde 18, Nurhak - Kullar
Köyünde 14, Tatlar Köyünde ise 24 geçici köy korucusu görev yapmaktadır. Olayların önlen
mesi için her iki ilçe de, personel, araç, gereç, silah, malzeme yönünden takviye edilerek, her
türlü tedbirler alınmaktadır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bütün; buyurun efendim.
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soru önergesi
ni vereli neredeyse bir yıl oldu, cevabı ancak bugün verildi ve yine hâlâ eskisi gibi, "Başbakan
lıktan gerekli kadro alınacak ve gereken yapılacak" deniyor.
Bu ilçeler, Anavatan hükümetleri döneminde, âdeta, doğmamiş çocuğa ad verilir şekilde
kuruldu ve bir ilçede bulunması gerekli hiçbir şey yok; şu anda bunlar kasaba görünümünde.
Bu durumda da, devletin inandırıcılığı olmuyor. Aradan iki ikibuçuk yıl gibi bir zaman geçtiği
halde, devlet, oraya bir jandarma teşkilatı, adlî teşkilat ve ilçe olmayla ilgili hiçbir şey getirememişse, burada, devletimizin inandırıcılığı ortadan kalkıyor. Bunlar, aslında çok fazla malî
yük getiren olaylar da değil. Seçim yatırımı nedeniyle yeni il ve ilçelerin kurulması neticesinde
devletimizin o yerlerdeki saygınlığı azalıyor.
Sayın Bakanımızın da iyi bildiği gibi, her iki ilçe de, anarşi ve terörün yoğun olarak bu
lunduğu yörelerdir. Buralara, devletin, acil olarak önem vermesi gerekir. Bu nedenle de gere
kenlerin acil olarak yapılması lazım.
Bugün burada bu fırsattan istifade ederek, bir gerçeği daha, kamuoyunun, sayın milletve
killerinin ve Sayın Hükümetin dikkatine sunuyorum. Şuanda, güneydoğu olaylarının arkasın- da, bir gerçek olarak, yörede büyük bir oranda silah kaçakçılığı hortlamıştır. Silah kaçakçıları,
köylerin etrafında zaman zaman silahla atış yapmak ve "PKK köyü bastı" demek suretiyle
âdeta panik yaratarak, ertesi gün orada silah satmaktadırlar ve bunu da oradaki yetkililer bil
mektedir.
Bütün bu olayların tedbirini alacak olan kolluk kuvvetlerinin bu ilçelerde kurulmamış ol
ması, terör olaylarını yaratanlara psikolojikman güç vermekte ve halk, geceleri sokağa çıka
maz hale gelmekte, dolayısıyla da kendi kendine silahlanma yönüne gitmektedir. Bunun neti
cesi ne olacaktır?
Yöremizde 1967 ve 1978 olayları olmuş ve bu oyların izleri daha yöremizden silinmemiş
tir. PKK olaylarına da, halk, aynı şekilde tereddütle bakmaktadır. Eğer bu yörelerde gerekli
tedbir alınmazsa, 1967 ve 1978 olaylarının benzerlerinin olmasından endişe ediyorum ve bu .
konuya da Hükümetin dikkatini çekiyorum. Çünkü, bu yörelerde terör olaylarına bulaşan in
sanlar belirli köylerdedir; oradaki durum güneydoğudaki gibi değildir, çok az sayıda ve belli
köylerdir ve o köylere karşı da diğer köylerin husumeti artmaktadır.
Silah kaçakçılığı ve köylülerin de silahlandığı düşünülüp, diğer olaylar da dikkate alındı
ğında, herhangi bir tahrik anında, orada yaşayan halkın karşı karşıya gelmesi söz konusu ola
bilir. Bu nedenle, özellikle karakolların bir an önce bu yörelerde kurulmasını ve tedbirlerin da
ha da artırılarak alınmasını diliyorum.
Bu vesileyle, Sayın Bakanımıza ve Sayın Başkanımıza teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün.
27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak
için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/125)
BAŞKAN — 27 nci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan
doğalgaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Zaimoğlu buradalar mı? Buradalar.
,
Cevap verecek Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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28. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı
erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)
BAŞKAN — 28 inci sırada, îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede ya
yımlanan "Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Bulut buradalar mı? Buradalar.
İlgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
29. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Cinayet mi,
intihar mı. Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/127)
BAŞKAN — 29 uncu sırada, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede ya
yımlanan "Cinayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savurtma Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Bulut?.. Buradalar.
İlgili Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
30. —İstanbul Milletvekili YusufPamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye Başkanı
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün cevabı (6/128)
BAŞKAN — 30 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Küçükçek
mece Belediye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır.
Sayın Pamuk?.. Buradalar.
Yanıt verecek Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Yusuf Pamuk
İstanbul
Sorular :
\
1. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî genel seçimlerde İstanbul - Küçükçekmece İl
çesinde SHP'den seçilen Belediye Başkanı hakkındaki iddialarınız doğru mudur?
2. Doğru ise, Belediye Başkanını ne zaman görevden alacaksınız; 600 bin nüfuslu Kü
çükçekmece halkını ne zaman kurtaracaksınız?
BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü; buyurun efen
dim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, küçükçekmece Be
lediye Başkanı hakkındaki sorusuna cevap vereceğim.
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Yalnız, sanıyorum, sayın milletvekilimizin sorusu yanlış bir mercie tevcih edilmiş durum
da. Buna, belki, sorunun bir süre önce sorulmuş olması neden oldu; çünkü, Küçükçekmece
Belediyesi Sayın Başkanı SHP'den ayrılmıştır, SHP'li değildir. Dolayısıyla, benim, şimdi, onun
durumu hakkında bir şey söylemem doğru değil. Bu iddialar üzerindeki incelemelerin ne saf
hada olduğuna dair Sayın İçişleri Bakanımız cevap verebilir tabiî, bu konuyu kendisine bıraka
lım. Ben kısaca durumu arz ettim.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soruya yeterli cevap verilmiş sayılmıyor; eğer tatmin olmadıysanız, buyurun
Sayın Pamuk.
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Efendim, yedibuçuk ay sonra da olsa, bu soruya cevap
verdikleri için Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum; ancak, ken
disinin şu anda burada bulunmaması dolayısıyla, konuşmamı, İçişleri Bakanımızın bulundu
ğu bir güne bırakmak istiyorum.
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır; ancak, verilen cevabın yeterli olmadığı da açıktır.
İçtüzük gereği, bu soruyu, İçişleri Bakanından bir daha sorabilirsiniz.
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Gündem dışı olarak...
BAŞKAN — Evet, ya da öyle bir yolla görüşlerinizi açıklayabilirsiniz.
31. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tah
sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129)
32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü ge
miye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130)
33. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)
34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı mahal
leleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/132)
35. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet binasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
36. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu
kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134)
,
«
BAŞKAN — 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı sıralardaki, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pa
muk'un soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçeleri
Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135)
BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın sorusu, soru sahi
binin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
38. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP
Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/136)
1
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BAŞKAN — 38 inci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Orhon?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
39. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığı
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan
danışma ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır.
Sayın Orhon?.. Yok.
1
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya, mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
40. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayınlanan 32. Gün programına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
BAŞKAN — 40 inci sırada, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayınlanan
32. Gün Programına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Esengün?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
41. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, günlük bir gazetede yer alan "Wdshington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139)
BAŞKAN — 41 inci sırada, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, günlük bir gazete
de yer alan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Inceöz?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
42. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahkemeleri
nin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140)
BAŞKAN — 42 nci sırada, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, TRT Kurumunun
idare mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Inceöz?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın KarayO'
lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/142)
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahraman
maraş - Andırın karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
s
nından sorusu vardır.
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Sayın Dikici?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
44. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici*nin, Afşin - Elbistan - Karakuz Barajı
nın inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)
BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - El
bistan - Karakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
45. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu kar
şılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/144)
BAŞKAN— 45 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahraman
maraş içme suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Yok.
.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
46. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan taşkın tesisleri ile
Kalealtı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)
BAŞKAN — 46 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Cey
han taşkın tesisleri ile Kalealtı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından so
rusu vardır.
•

'

/
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Sayın Dikici?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)
BAŞKAN — 47 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - El-'
bistan karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır:
Sayın Dikici?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
48. — İstanbul Milletvekili YusufPâmuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece
- Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'yabağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapı
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)
BAŞKAN — 48 inci sıradaki İstanbul Milletvekili Yusuf Pâmuk'un sorusu, İçtüzüğün 97
nci maddesine göre ertelenmiştir.
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49. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148)
BAŞKAN — 49 uncu sıradaki, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın sorusu, soru sahibinin
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
50. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölünmesi sonu
cunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dikkate alındığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149)
BAŞKAN — 50 nci sırada, İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçele
re bölünmesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dikka
te alındığına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ekşi?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
57. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreticilere olağa
nüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/150)
BAŞKAN — 51 inci sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van tünde geçici
usta öğreticilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
'
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir.
52. —r Tlınceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsavcısı, şoförü
ve korumasının cenaze (öreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/151)
BAŞKAN — 52 nci sırada, Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM
Başsavcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara iliş
kin İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Yerlikaya?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradatar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını istiyorum.
Saygılarımla.
V. Sinan Yerlikaya
Tunceli
1. Basında çıkan haberlere göre, İstanbul DGM Başsavcısı, şoförü ve korumasının cena
zelerinin kaldırılması töreninde bir grup sivil polis yürüyüş yaparak "kana kan intikam, polis
düşmanı insan hakları, Adalet Bakanı istifa, kanımız aksa da zafer İslamın" gibi sloganlar atmış— 67 —
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lardır. Basında çıkan bu haber doğrultusunda böyle bir olay olmuş mudur? Olmuş ise, ne gibi
yasal işlemler başlatılmıştır?
2. Bu tür hareketlerin meydana gelmemesi için ne tür tedbirler düşünüyorsunuz?
3. Böyle bir olay olmuş ise, açığa alınan yönetici ve polis memurları var mıdır? Bunların
sayısı kaçtır?
BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tun
celi Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya tarafından yöneltilen soruyu cevaplamak üzere
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı rahmetli Yaşar Günaydın ile şoförü ve ko
rumasının cenaze merasimine, cenazelerin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra kalabalık bir
halk topluluğu katılmış olduğundan, slogan atan vatandaşların tespiti mümkün olmamıştır.
Cenaze merasiminde, polis, kortejin'çevresinde dış güvenlik önlemleri almış ve herhangi bir
polisin slogan attığı tespit edilememiştir; bu sebeple, hiçbir polis hakkında yasal işlem yapıl
mamıştır.
,
Arz ederim..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yerlikaya.
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bu sorumu
hazırladığımda, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı, şoförü ve koruması, teröre
kurban gitmişti. Bunun akabinde, bir grup polisimiz tarafından, sorumda da belirttiğim şekil
de birtakım sloganlar atıldığını basınımızdan öğrenmiştik.
Arkadaşlar, memur, polis de olsa, devlet memurudur. Devlet memurunun, 657 sayılı Ya
saya göre hareket etmesi bir zorunluluktur. Sayın Bakanımız böyle bir olayın olmadığını, kala
balık bir grubun bu tür hareketlerde bulunduğunu belirtmişse de, basının büyük bir çoğunlu
ğunda, bu sloganların polis tarafından atıldığı belirtilmiştir.
Şimdi burada kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bu terör olayları sırasında memurlar
da vurulmakta, halkımızdan da ölenler olmakta; ama, devlet, bu terörün üstesinden mutlaka
gelecektir ve gelmektedir, ben buna inanıyorum; ama, bu terörle mücadele çabası içinde, hal
kın bir kısmını, terör yanlısı gibi, bir kısmını da başka bir görünüm altında göstermek ve buna
göre, o halka, birtakım yanlış sloganlar ve yanlış düşünceler iletmek, tabiî ki yanlış bir olaydır.
Bu itibarla biz, terörle mücadelede, halkın, teröre bulaşmış teröristlerden ayrı tutulmasından
yanayız. Halkımıza sevecen davranmalı ve terörle mücadelede halkımızı ayrı tutarak, ona ayrı
bir yaklaşım sergilemeliyiz. Soru önergemi bu nedenle hazırlamıştım; fakat, Sayın Bakanımız,
bu konuda bir saptamanın yapılmadığını; olayın, orada toplanan bir kitle tarafından yapıldı
ğını ileri sürmüş bulunmaktadır; ama, böyle bir olay vardır; olmasaydı, basına geçmezdi. s
Yine de bu tür hareketlere cevaz verilmemesi, polis teşkilatıyla gerekli iletişim kurularak,
bu tür eylemlere girişilmemesi yönünde Hükümetimizin daha duyarlı olrtıasını diliyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Soru önergelerinin görüşülmesi için ayrılan zaman tamamlanmıştır.
Şimdi, gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler"
kısmına geçiyoruz :
•— 68 —
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında
televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa ka
vuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)'
BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülke
mizde Star-1 adı altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketiyle
ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine baş
lıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasanın 133 üncü maddesi; "Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eli ile ku
rulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir" demektedir.
Anayasamızda bu kadar açık bir hüküm bulunmasına karşın, iki yıldır ülkemizde Star-1
adı altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International kuruluş açısından, açık
ça Anayasamızın 133 üncü maddesini ihlal etmekle birlikte, yine Anayasamızın bu konuyla
ilgili emrettiği kanunlara uymadan, yasa ve kural tanımaz yayın hayatını devam ettirmektedir.
önceleri MBI'nın kuruluşunun yasal olmadığı ve korsan yayın yaptığı savıyla bu TV ku
ruluşuna karşı tavır alanlar, toplumsal kabul görmesi ve bu kanaldan yararlanma ve kullanma
hevesleriyle bu yasa dışı kuruluşu hukuken tanımasa dahi, fiilen tanımak zorunda kaldılar.
Ne yazık ki, yasa yapan ve yasaların uygulanması konusunda en hassas davranması gereken.
TBMM'de bu korsan yayın kuruluşunu kabul ediyor ve TBMM'de serbestçe çekim yapabilme
ve yayınlayabilirle düzeyine gelebiliyor. Magic Box International'in yasal olup olmadığı tartış
maları devam ederken, son siyasal durum nedeniyle Magic Box ortakları arasındaki sürtüşme
ler, bu şirket hakkındaki bilinmeyen bir çok konunun açığa çıkmasına sebep olmuştur.
Bu televizyon şirketine, yasal olmadığı halde, PTT, nasıl kanal kiralamıştır? Bu kiralama
mukavelesi nasıl yapılmıştır? Yasal dayanağı var mıdır? Bu sözleşme yapılırken herhangi bir
siyasî baskı yapılmış mıdır? Magic Box'un ortaklarından birisinin Cumhurbaşkanının oğlu ol
ması, bu kuruluşa özel bir avantaj sağlamış mıdır?
Magic Box yasal olmadığı halde, bir kamu bankasının, bu şirketin kullanacağı malzeme
lerin temininde yardımcı olması ve sadece kredi gibi normal bankacılık işlemlerinin dışında,
özel olarak, kiralama konusunda, 17 milyar 352 milyonluk finansal kiralama tahsisi yapılmış
tır. Bu tahsisi yaparken herhangi bir siyasî baskı olmuş mudur?
Bu şirketin kuruluşunda, gerek kredi gerekse başka kolaylıkların sağlanması konusunda
kullanılan teşvik belgesi, Devlet Planlama Teşkilatınca nasıl verilmiştir? Bu şirketi, DPT, han
gi amaçla teşvik etmiştir? Bu teşvik belgesinin verilişinde herhangi bir siyasî baskı olmuş mudur?
Magic Box International'ın yurt dışındaki ve Türkiye'deki ortaklık paylan nasıldır? Bu
şirket için verilen teşvik belgesi hangi kolaylıklar için kullanılmıştır? Bu teşvik belgesiyle yurt
dışındaki harcamalar için herhangi bir avantaj sağlanmış mıdır?
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Söz konusu şirket, bugüne kadar ülkemize ne kadar vergi ödemiştir? En.büyük gelir kay
nağı reklam gelirleri olan ve reklam için Türkiye'de tanıtım yapan, reklam paralarını Türkiye'
den alan, ancak, yayını sadece yurt dışında yaptığı için Türkiye'ye vergi ödemeyen bu şirket,
yabancı ülkelere ne kadar vergi ödemiştir?
Magic Box'ın ortaklarından Cem Uzan'ın imar Bankası yoluyla yurt dışına döviz kaçırdı
ğı iddiaları vardır; bu iddialar doğru mudur?
Magic Box'un ortaklarından Ahmet özal'ın gümrük komisyoncusu Turgay Aksoylu'ya
olan 20 milyarlık borcu hangi ticarî faaliyetten kaynaklanmaktadır? Böyle bir borç-alacak iliş
kisi var mıdır;, varsa, bu hangi malların gümrüğü için ödenen komisyondur?
Magic Box'ın sermayesi ne kadardır? Ahmet özal, ortaklık payına düşen sermayesini na
sıl ve ne zaman ödemiştir? Bu payı nereden kazanmıştır?
Magic Box'ın, bazı işadamları, sanayiciler ve siyasîler hakkında şantaj kasetleri hazırladı
ğı iddiaları vardır. Hazırlanmış böyle kasetler var mıdır? Hangi amaçla, kimler hakkında ha
zırlanmıştır? Bu kasetlerdeki olaylar gerçek midir?,
Magic Box'da yayınlanan ANAP ve İmar Bankası reklamlarından ne kadar para alınmış
tır? Bu reklam paraları, ödeyenlerin ve alanların gelir-giderlerinde gösterilmiş midir?
Yasal olmasa dahi, yayın politikasında tarafsız olması gerekirken, Magic Box tarafsız ola
bilmiş midir? Bir siyasî partiye avantaj sağladığı ve açıkça destek olduğu bilindiği halde, bugü
ne kadar bu konuda birşey yapılamamıştır. Bundan sonra birşey yapılabilir mi gibi konuları
nın araştırılması ve gerçeklerin kamuoyuna açıklanması, ayrıca MBPın Star-1 adıyla yayın yap
masının yasal olup olmadığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Mustafa Kul
Erzincan
ve arkadaşları
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön- jgörüşmede, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun
göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri, hükümet vö siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önergedeki imza
sahibi için ise 10 dakikadır.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'e söz veriyorum.
Buyurun efendim.
'
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Er
zincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul ve 11 arkadaşı tarafından verilen araştırma önergesi hak
kında Hükümet adına görüşlerimizi bildirmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlarım.
.
Bildiğiniz gibi, Anayasamızın 133 üncü maddesi, radyo ve televizyon kurulması konusun
daki tekeli devlete vermiştir. Radyo ve televizyon idarelerinin devlet eliyle kurulacağı ve bu ida
relerin tarafsız birer kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceği, Anayasamızın amir hükmüdür;
ama, yaklaşık iki yıldır görülen bir olay vardır; Anayasanın bu amir hükmüne rağmen, öner
gede bahsedilen televizyon istasyonu ve diğer birkaç istasyon fiilen yayın yapmaktadırlar.
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, araştırma öner
gesinin kabulünde kamu yararı görmekteyiz; arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmalara geçiyoruz.
Anavatan Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'na söz ve
riyorum.
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un, halen Inter-Star adıyla yayın yapmakta
olan televizyon kuruluşunun yasal olup olmadığının incelenmesi için Meclis araştırması açıl
ması amacıyla verdiği önerge üzerinde, Anavatan Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, bu önerge, yaklaşık yedi ay önce verildi. Türkiye'nin, televizyon ka
nallarının sayısı bakımından, yedi ay öncesi ile yedi ay sonrasının aynı olup olmadığını hepi
miz biliyoruz; dokuz ay önce hemen hemen tek özel televizyon kanalı varken, bugün sayıları
çoğalmış, hele yabancı istasyonları da sayarsak, neredeyse, Türkiye'de 20 kanal seyredilir hale
gelmiştir; bu, kaçınılmaz bir olaydı. Teknolojinin dev adımlarla ilerlediği bir zaman kesitinde
bu er geç olacaktı; şimdi o konumdayız. Eksiğimiz, bu da facto durumun kanunî düzenlemele
rinin, maalesef yapılamamış olmasıdır.
Malumunuz olduğu üzere, ülkemizde radyo-televizyon yayınları, 2954 sayılı Kanuna göre,
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından, devlet eliyle yürütülmektedir; ancak, devlet te
kelinde yürütülen radyo-televizyon yayıncılığı, dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik ve kültü
rel gelişme hızı içerisinde tatminkâr olmamaya başlamıştır. Bütün dünya, hızla globalleşmeye
gitmektedir. Ülkemizde, yabancı dil öğrenen ve yurt dışına gidenlerin sayısı, özellikle sön on
yılda fevkalade artmıştır. Dolayısıyla, TRT yayınlarıyla yetinmeyerek dünya yayıncılığını takip
etme isteği de hızlı bir artış gösterdiğinden, Anavatan Partisi Hükümetleri tarafından başlatı
lan kablolu televizyon yayını uygulamasıyla yurt dışı yayınlar izlenmeye başlanmıştır. Ancak,
esas olan, kendi dilimizde yapılan yayınların çeşitlilik kazanması ve bunların yurt dışında da
izlenilir olmasıdır. Hedef, bu yayınların giderek artması ve kaliteli televizyonculuk yapılması
olmalıdır.
Bu önergeyi o zaman veren arkadaşlar da, zannederim, bugünkü durumu tahmin edeme
diler. Esas mesele, bu durumu bir statüye bağlayabilmektir.
Değerli milletvekilleri, burada, TRT'nin, 2954 sayılı Kanun gereği yapması zorunlu olan
yayıncılığı da, özellikle son aylar içinde, yapmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum, TRT Ka
nununun 5 inci maddesi, genel yayın esaslarını gösterir. Bu maddede, özellikle habercilikte,
kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda ye
terli yayın yapmak, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, grubun menfaatlarına alet olmamak, gibi amir bir hüküm varken, seyrettiğimiz ve halkımıza seyrettirilen
televizyon haberleri hepimizin malumudur. TRT tarihinde rastlanılmamış bir taraflı yayıncı
lık, son on aydır sergilenilmektedir. Bugünkü adıyla Inter-Star olan ve araştırma önergesine
konu teşkil eden yayın kuruluşu ise, Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilen ve diğer haber ajansları gibi işlevi olan Star Haber Ajansının haberlerini kullan— 71 —
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makta, yayınlarını ise, teknolojinin gelişmesine paralel olarak sağlanan uydu sistemiyle ger
çekleştirmektedir. Star-1 ve benzeri özel televizyon kuruluşları, teknolojik imkânların ve top
lumsal zorlamaların etkisiyle, son yıllarda meydana çıkmıştır.
Sayın milletvekilleri, yıllarca, devlet tekelinde, olan, ülkeye çok pahalıya mal olan ve bün
yesinde 8 500 kişi çalıştıran TRT Kurumunun yayınlarından belki daha da kalitelisini ülkemize
ücretsiz getiren, halkın beğenisini haklı olarak çeken bu ve benzeri televizyon yayın kuruluşla
rı, devlete sıfır maliyeti olan bir hizmet sunmaktadır. Star-1, yeni adıyla Inter Star, bugün ülke
sınırlarının ötesinde bir boyut kazanmış, Kuzey Afrika ülkelerinde, Balkan devletlerinde, Kıb
rıs ve güney komşularımızda,,Kafkasya ve Türkî cumhuriyetlerde ve en mühimi Avrupa'nın
göbeğinde anavatandan uzakta yaşayan 3 milyon Türk'e, Türk dilinde yayın yaparak, devleti
mizin yapması gereken hizmeti veren bir yayın kuruluşu haline gelmiştir.
Ülkemizin yurt dışında tanıtılması için büyük masrafların göze alındığı bir dönemde, Tür
kiye'yi, çağdaş bir yayıncılık anlayışıyla, böylesine geniş bir yelpazeye etkinlikle sunmak, her
halde, devletimizin de milletimizin de yararınadır. Bugün, özel televizyon yayınlarının ulaştığı
sınırlar içinde 150 milyon insan yaşamaktadır. Inter-Star'ın yirmidört saat yayın yapması, di
ğer ülkelerdeki bazı televizyon istasyonlarının yayını bittikten sonra da yayınlarına devam et
mesi, yabancı ülkelerdeki seyredilme imkânını da büyük ölçüde artırmaktadır.
Sayın milletvekilleri, bütün bu şartlar altında, vatandaşlarımızdan, sadece yanlı ve yavan
TRT programlarına bağlı kalmalarını isteyebilir miyiz? Gelişen teknolojinin nimetlerinden va
tandaşlarımızın da faydalanmaya hakları vardır. Bu ihtiyacı fark eden bazı girişimciler, son
yıllarda özel televizyon yayınlarına başlamış ve bunlar, halkımızın beğenisini kazanmıştır. Özel
televizyonlarda, devlet yetkililerini, törenlerde konuşurken ya da röportaj yaparken izliyoruz;
buna göre, Hükümetin, de facto durumu kabul ettiği ve yayınların yasal olup olmadığını aklı
na getirmediği anlaşılmaktadır; öyle olmasa idi, Hükümet, bu özel yayınları ya hemen yasak
lar yâ da ilgili yasaları bu duruma göre yeniden düzenlemeye girişmiş olurdu.
Değerli milletvekilleri, bugünkü teknolojik gelişmeler çerçevesinde ve insan hakları uya
rınca, her Türk vatandaşı, dünyada yapılan her yayını seyretme hakkına sahiptir; demirperde
bile, insanların bu hakkına engel olamamıştır.
Demokrasi, şeffaflık, insan hakları gibi sözlerin sahiplerinden böyle bir önergenin gelme
si, bu sözlerin, sadece demagoji olduğunun, yüzeysel söylenmiş sözler olduğunun yeni bir ka
nıtıdır. Ayrıca, önergedeki çeşitli iddialarla ilgili olarak, bazı davalar, şu anda görülmektedir;
yeni bilgi ve belgeler, Hükümetin've adalet mekanizmasının elindedir. Bundan dolayı, konu
nun önemli yanı, dedikodu kısmı değil, basın ve insan hakları ile çağdaşlık, demokrasi ve şef
faflıkla ilgili olarak Türk halkına verilmiş sözlerden kaynaklanan yanıdır.
Biz Anavatan Partisi olarak, seçim vaatlerimizde, Anayasanın 133 üncü maddesindeki TRT
tekelini kaldıracağımızı ifade ettik, diğer siyasî partiler de aynı vaatte bulundular; ancak, bu
madde değişmeden önce, Radyo ve Televizyon Kanunuyla ilgili doğru düzenlemelerin hep bir
likte yapılması ve bunun bir protokole bağlanması gerekir; hemen ardında da Anayasanın 133
üncü maddesini değiştirmeye hazırız.
Sayın milletvekilleri, bu televizyon kuruluşuyla ilgili iddialar için söyleyeceğimiz şudur :
Anayasamızın 138 inci maddesinin, üçüncü fıkrası, "Görülmekte olan bir dava hakkında Ya
sama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya
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herhangi bir beyanda bulunulamaz" hükmünü içermektedir. Bu araştırma önergesinde iddia
edilen konularla ilgili olarak, bugün, yargıda görülmekte olan davalar vardır. Endişemiz odur
ki, böyle bir araştırma açılması, yargıya, müspet veya menfî, müdahale olarak yorumlanacak
tır. Bu nedenle, önerge, sahiplerinin, olaya bu açıdan yaklaşmalarında fayda görüyoruz.
önergede, Anavatan Partisiyle ilgili bir iddia da vardır. Biz, ANAP olarak, diğer partiler
gibi, seçim sırasında, hem TRT'ye hem de özel televizyon kuruluşlarına reklamlar verdik. Yap
tırdığımız reklamlar ve yayımların ücretlerini ödedik, faturasını da aldık. Parti olarak, hesap
larımız herkese açıktır, zaten kanun gereği denetime tabidir, isteyen, bunun belgelerini her za
man görebilir.
Değerli milletvekilleri, alınacak karara Meclis iradesine saygılıyız; ancak, bir araştırma ko
misyonu kurulacaksa, TRT başta olmak üzere, bütün televizyon yayın kuruluşlarının her yö
nüyle araştırılmasını uygun buluyoruz. Sadece Inter Star televizyon kuruluşunun, bu iddialar
la, araştırma komisyonunca ele alınması, politik bir gösteri olur; zira, daha önce de ifade et
miş olduğum gibi, konu, bağımsız yargıya intikal etmiştir. Şimdi, bu konuda hazırladığımız
önergeyi Sayın Başkana takdim ediyorum.
Dünyadaki bellibaşlı televizyon kuruluşları olan CNN, BBC, RTL gibi televizyon yayın
kuruluşlarıyla aynı şekilde çalışan, dünyadaki baş döndürücü teknolojik gelişmeyi Türkiye'ye
getiren ve halkımızın sosyal gelişmesine engin bir şekilde hizmet eden Inter Star ve benzeri ku
ruluşların yayınlarını yasaklayıp eskiye dönüş olmayacağına göre, Yüce Meclisin, bu konuda
gerekli Anayasa değişikliğini ve buna bağlı olarak diğer yasal düzenlemeleri bir an önce ger
çekleştirmesinin tek çözüm olduğu inancındayız.
Gerek TRT ve gerekse özel televizyon kuruluşlarının çalışma esas ve usullerini yeniden dü
zenleyen her türlü teklifi görüşmeye açık olduğumuzu ve bu konuda destek vereceğimizi belir
tirken; söz konusu araştırma önergesinin konuya bir çözüm getirmeyeceği inancıyla reddi yö
nünde oy vereceğimizi belirtir, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Zaimoğlu.
CHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın UIuç, Gürkan; buyurun efendim. (CHP sı
ralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; büyük bir demokrasi ayıbı son buldu; CHP yeniden açıldı, CHP Grubu da Türkiye
Büyük Millet Meclisinde, bu kutsal çatı altında yerini yeniden aldı; bugün, tam 12 yıl 17 gün
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü de kullanabilir haldeyiz.
Değerli milletvekilleri, bunun için, hepinize sonsuz teşekkürler. 12 Eylülün bu büyük ayı
bını siz şildiniz; Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokratik kararlılığını oylarınızla ortaya
koydunuz. Bu onuru sizlerle paylaşmaktan, CHP Grubu adına onur duymaktayız ve teşekkür
lerimizi tekrar yineleriz.
Değerli milletvekilleri, gelin, bir başka onuru daha birlikte yaşayalım, bir başka -adını
da doğru koyalım- rejim sorununu elbirliğiyle çözelim. Bu sorun, Erzincan Milletvekili Sayın
Mustafa Kul'un vermiş olduğu araştırma önergesinde kısmen de olsa dile getirilmiş bulunu
yor. Sayın Kul'un önergesini verdiği tarihi hatırlıyorum, aylar önce idi, yedi sekiz ay önce idi,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin henüz yeni açıldığı, Hükümetin yeni kurulduğu günlerde idi ve
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bir bakıma Star-1 de -biraz önce ANAP Grubu adına yapılan konuşmada belirtildiği gibi- Tür
kiye'de, o tarihte, yasal olmayan bir biçimde yayın yapan tek televizyon kuruluşu idi, başka
bir özel televizyon kuruluşu da yoktu. Bunun yanı sıra, bir önemli nokta daha vardı; DYP SHP Hükümeti de, en geç mart ayında, bu konuda gerekli anayasal değişikliği ve yasal düzen
lemeyi yapacağını, açık açık, kamuoyuna duyurmuştu. Bu önergenin verildiği tarihteki durum
bu idi.
Şimdi, aradan epey zaman geçti, bu konudaki Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerine sıra ancak bugün geldi; ama, durum çok değişti. Bu konunun üzerinde, hemen her şey
\ söylenmiş ve her şey yazılmış olmasına karşın, yapılmış olan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapıl
mayınca da, hiç kuşku yok ki, sorun, olağanüstü büyümüş durumda, çok daha karmaşıklaşmış durumda ve burada herhangi bir televizyon kuruluşu için gündeme getirebileceğimiz iddi
aların çok daha-fazlası, çok daha yenisi, pekala, başkaları için de hemen gündeme gelebilecek
konumda.
. TV ekranlarına hepimiz aşinayız, hepimizin eline uzaktan kumandalar geçiyor; yani, açıp
bakıyoruz, belki oynuyoruz; gün geçmiyor ki, yeni bir Star-1 ya da Inter Star, yayına girmiş
olmasın. Yasal, anayasal boşluk, bütün iddialara rağmen aynen devam ediyor; dolayısıyla, bu
boşluktan, her dileyen de, keyfince yararlanabilme imkânını sürdürebiliyor.
Değerli milletvekilleri, Inter Star, yaklaşık üç yıllık bir olay; üç yıldır, Anayasaya ve yasa
lara saygısızlığı gözümüzün önünde perçinleyen bir olayı taşıyoruz, yaşıyoruz; bir emrivaki var.
Hadi, bunun -eğer burada siyasî bir gösteri yapmayacaksak- ilk iki yılından, geçen ANAP dö
nemini ve oğluna ayrıcalık sağladı diye Cumhurbaşkanını sorumlu tutalım; peki, son bir yıl
dan kimi sorumlu tutacağız? Peki, bu son bir yılda, ekranı, sadece yasaları aşan biçimde dol
duran televizyon şirketlerini değil, aynı zamanda teknik anlamda da Türkiye'de bir fecaate ko
nu olan biçimde, bütün teknik düzenlemeleri, frekans ayarlamalarını bozan biçimde hava sa
hamızın dolmasından kimi sorumlu tutacağız, ne yapacağız; bunun hesabını, hangimiz, kim
den, nasıl soracak?
Bakın, olay vahimdir : Ulaştırma Bakanımız, daha geçenlerde, radyo yayınlarını engelle
yebilmek için mahkemeden bir karar almaya çalıştı; bu, teknik bir zorunluluktan kaynaklanı
yor; çünkü, frekans filan kalmadı Türkiye'de. Burada da bir başka çifte standart gündeme ge
liyor : Radyo yayınları, herhalde az dinleniyor, fazla etkisi yok diye kısıtlanmaya çalışılıyor;
niye televizyonlar değil? Radyolar için eğer yasal anlamda harekete geçilecekse, niçin televiz
yonlar için geçilmiyor? Herhalde televizyonların etkisinden korkuluyor ya da şöyle düşünmek
her zaman mümkün : Bu yasal aykırılığa göz yumunca, bunun siyasî primini de, bu televiz
yonlar, gerekli zamanlarda, iktidarları eleştirmeyerek öderler biçiminde bir yaklaşım...
Değerli milletvekilleri, gelin, bu yayın karmaşasına bir son verelim; çünkü, durum, olağa
nüstü ciddîdir ve burada biraz önce Hükümetin bu önergeyle ilgili olarak ortaya koyduğu, "ka
nunî düzenlemelerin yapılması gereğine inanıyoruz" gibi, üç cümleyle geçiştirilemeyecek
önemdedir.
Birinci önemli yanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizim^ yasalara ve Anayasaya
saygıyı içimize sindirip dışarıya gösterebilmemiz lazım. Siyasî olarak etkinleşmek bakımından,
bu, hepimize düşen -hiç parti ayırımı yapmaksızın- bir ödevdir, görevdir; bunu geciktiremeyiz,
geçiştirenleyiz.
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Teknik kargaşaya son vermemiz lazım. Şu an, televizyonların ve radyoların kullandığı fre
kanslar, yarın öbür gün, hava sahamızda tehlikeler yaratacak boyutlara varmıştır. Türkiye'de,
bir frekans planlaması yapabilmenin artık son günlerini yaşamaktayız. Bu açıdan, ortada, bir
özgürlük, özel girişimcilik filan da söz konusu değildir; durum, hükümetlerin, meclislerin se
yirci kalmasıyla, tam bir anarşiye dönüşmüştür; bu anarşiye kesinlikle son vermemiz gerekiyor.
Hükümeti oluşturan iki güzide partimiz de bu konuda sorumluluk altındadır. Bakın, Doğru
Yol Partisi, Kasım 1980'de Büyük Ankara Otelinde, "İşleyen Devlet" adıyla bir broşür yayın
lamış. Bu broşürde, televizyon yayınlarında devlet tekelinin kaldırılacağı vaadediliyordu.
Sosyaldemökrat Halkçı Parti, televizyonda devlet tekelinin kalkması için 23 Nisan 1991'de
bu Meclise bir öneri yapmıştı. Bunlar ortada ve ikisi de sorumluluk altındadır. Muhalefet par
tileri olarak da -bu arada biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da- bu konuda Anayasal ve ya
sal her türlü düzenlemede gereken her türlü çalışmaya var olduğumuzu biz bugün, Anavatan
Partisi de çoktandır söylüyor. Bu çalışma, Koalisyon protokolünün ve Hükümet Programının
da bir gereğidir. Bunların yanı sıra, bir dizi yasal ve Anayasal çalışma, fikir egzersizi de yapıl
dı. "Mart ayında her şey çıkacak" deniyordu; ama, her nedense, her şey birden bire unutuldu
kaldı, somut bir gelişme sağlanamadı. Bu konuda daha fazla bir gecikmeye ve olayı geçiştir
meye vaktimiz de yok.
Artık bunu gerçekleştirmek herhalde çok zor da değil; çünkü, konunun nasıl çözümlene
ceği de büyük ölçüde olgunlaşmış vaziyettedir. Yalnızca, bugüne kadar yapılan yasal ve Ana
yasal çalışmalar bakımından da değil; eğer yanılmıyorsam, Sayın Ulaştırma Bakanı bir ay ka
dar önce Avrupa Konseyi Üyesi ülkelerin oluşturdukları Avrupa Yayın Birliği, kısa adıyla EBU'nun sınır ötesi yayınlarla ilgili sözleşmesine imza attı. Üye 15 ülke, bu sözleşmeyle ilgili yasal
bütün prosedürlerini tamamladı ve sınır ötesi yayınlarla ilgili sözleşme yürürlüğe girdi. Şimdi,
bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Hükümetten öncelikle ve ivedilikle beklediğimiz bir
konu; atılan bu imzanın, bu sözleşmenin bir an önce Meclise gelmesi ve-Mecliste bir anlamda
bir yasa niteliği kazanarak, bu yayınlarla ilgili yasal düzenlemelere temel olacak gelişmelerin
ön adımını oluşturabilmesidir. Bu, sadece, özel televizyon yayıncılığının Anayasada ve yasalar
da yapacağımız değişikliklerle hukukileşmesi sorunundan da ibaret değildir, aynı zamanda,
bu yayınlarla ilgili denetim olgusunu da beraberinde getirecek bir bazdır. Doğrusu ben, "Bu
yayınlar çok başarılıdır, iyidir" diye de geçiştiremiyorum; ama, denetim gereklidir. Sadece bi
zim bakımımızdan değil, örneğin, İtalya'da, sermaye bakımından büyük denetim olayları var
dır. Amerika'da da bu yayınlarla ilgili büyük denetimler vardır. Bu bazda da, öncelikle, bizim
gerekli yasal düzenlemeleri yaparak konuyu yaşama geçirmemiz kaçınılmazdır.
Sermayesi bakımından -İtalya'da olduğu gibi- 1990'Iı yıllarda İtalya'da büyük hadiseler
yaşandıktan sonra ortaya çıkmıştır ki, denetim konusu, üzerinde ciddî olarak düşünülmesi ge
reken bir olaydır, örneğin; İtalyanlar ya yazılı basında ya da televizyon ve radyo benzeri sözlü
basında yatırım yapılabileceğini; ama ikisinde birden yatırım yapılamayacağını düşünmüşler
dir. Bugün, Türkiye'de, gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir gelişme vardır. Bu düzenle
meleri yapmakta daha fazla gecikirsek, yazılı ve sözlü basın bu yasal boşluk nedeniyle, çeşitli
finansman örgütlerinin; bankaların, holdinglerin destekleriyle büyük devler haline gelebilir ve
yarın bir gün biz; bırakın tek tek hükümetler ya da siyasî parti grupları olarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisi olarak dahi altından kalkamayacağımız canavarlar yaratabiliriz.
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Belki, Ulaştırma Bakanımızın imzalamış olduğu bu EBU Sözleşmesi, şu an yasal boşluk
ta kalarak, göz yumulan televizyon şirketlerini rahatsız edebilir, onların tepkisini çekebilir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesinde belki bu nedenle bir rehavet içinde davranılmaktadır; ama, bunlar gereklidir. Şu bakımdan da gereklidir : Bakın, bütün bu sınırötesi ya
yınlar, dünyanın her tarafında vergi mevzuatlarına da ciddî olarak konu olmaktadır. Benim
izleyebildiğim kadarıyla, bunları düzenleyebilmek için, 40 dakikayı aşan programların arasına
reklam almama, programlarda belli ilkelere uyum, ucuz alınmış kasetlerle saatlerin doldurula
mayacağı gibi, ciddî programcılığı teşvik edecek ilkeler vardır ve bunları bizim kabul etmemiz
halinde, şu an yapılan kaba hesaplamalara göre, gerekli yasal düzenleme yapıldığında, aşağı
yukarı aylık 200 milyar liralık şu an alınhıayan bir vergi geliri de devlet gelirleri içine pekala
girebilecektir.
Sayın Mustafa Kul'u dinledikten sonra, bizim CHP Grubu olarak kanımız şudur : Meclis
araştırmasını gerektiren ve mahkeme konusu olmamış özel iddialar söz konusu değilse, InterStar yayınının yasal olup olmadığının Meclis araştırmasına konu olmaması gerekir; çünkü, bu
Parlamentodaki bütün siyasî parti grupları, bu arada Hükümetin kendisi de, yasal hale getir
me niyetinde ve taahhüdü altındadır. Onun için, artık fiilen, en yetkili kişilerin dahi ekranına
çıkmaya, biraz önce Sayın ANAP Sözcüsünün söylediği gibi, bu Mecliste çekim yapılmasına
izin verilen bir kuruluşun veya kuruluşların yasal olup olmadığını Meclis araştırmasına konu
etmek, galiba çok haklı veya anlatılabilir, izah edilebilir bir durum değildir. Meclisin yapması
gereken, parti ve kişi ayırımı yapmaksızın, bu Anayasa ve yasalara olan saygısız duruma, bir
an önce taahhütlerimiz, kamuoyuna verdiğimiz sözler doğrultusunda gecikmeden son vermektir.
Hepinize, CHP Grubu adına tekrar teşekkürlerimi sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Doğru Yol Partisi adına, Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk; buyurun efendim.
(DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
saygıdeğer Üyeleri; Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, kısa adı InterStar olan özel televizyonun yayınlarıyla ilgili vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi üze
rinde Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle,
Yüce Heyeti saygıyla selamlarım.
Sayın Başkan, Sayın Mustafa KuPun vermiş olduğu önergeyi kısaca şu, başlıklar altında
toplayabiliriz :
1.
2.
3.
4.
5.

Inter-Star'ın Anayasa ve kanunlar karşısındaki durumu,
Inter-Star'ın şirket olarak ortaklık yapısı,
Kamu kurum ve kuruluşlarından gördüğü destek,
Gelirini yurt dışına çıkarması ve devlete vergi vermemesi,
Tarafsızlık durumu.

Sayın Başkan, Inter-Star'ın, bu birinci başlıkta söylediğim kanunlar karşısındaki durumu
gayet açık. Inter-Star'ın ne kanunlarımızda bir hukukî yeri ne de Anayasanın 133 üncü mad
desinde bir yeri var; fakat Inter-Star'ın ortaklarından Sayın Uzan ve Sayın özal ailesi şu ka
merayı alarak patır kütür buraya girmediler. Buraya sopayla patır kütür girip çekim yapmıyor
lar; birileri getirdi bunları buraya. Ne zaman getirdi?.. Eylül 1990'da getirdi birileri.
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Acaba, bu Inter Star'in ortaklarından birisi Ahmet özal olmasaydı da Mehmet falan ol
saydı, Inter Star buraya girebilir miydi?..
RASÎM ZÂİMOĞLU (Giresun) — Siz de yasaklasaydınız o zaman. Niye yasaklamadınız?
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Girerdi, girerdi...
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Giremezdi efendim. "Zor" demeyin, Çekiç Güç'le
bunun alakası yok; yani giremezdi. Çünkü, Türkiye'de o zaman bir felsefe hâkimdi: Anayasa
yı bir defa delsek, baba yasayı iki defa delsek, şu olsa, bu olsa felsefesi bunu buraya getirdi.
Yani, eğer burada bir gerçeği teslim etmek gerekiyorsa, hiç kimseye karşı değiliz.
Sarmısak yenirse kokusu çıkar ve bu sarımsağın kokusu çıktı, 20 milyar liralık senet mah
kemelere intikal etti. Bağımsız mahkemeleri etkilememek için, "şöyleydi böyleydi" demek is
temiyoruz; ama sarımsağın kokusu ortaya çıktı, 20 milyar liralık koku ortaya çıktı.
12 yıllık bürokratım; hatta Ahmet özal ile aynı imtihana girdik ve ayrıca ben peşinen elendim
ve söyleyeyim ki, 5 yıldan beri milletvekiliyim, beş param da yok. Bankadan ayrılan bir me
mur 20 milyar lira ile bir firmaya ortak oluyor, TV işletmesi kuruyor... Arkadaşlar, "Bu ayıp,
şunun veya bunun" demiyorum, bunu savunanındır. Tahminim ve şahsî kanaatim odur ki, Uzan
ailesi, zorda bırakılarak bu işe sokulmuştur.
Gelelim ikinci bir konuya : Inter Star'ın şu anda kanunlar ve Anayasa çerçevesinde yeri
yoktur.
\
Diğer bir konu da ortaklık yapısıdır.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; samimiyetimle söylüyorum, ortaklık ya
pısını, hiçbir Meclis araştırması ve hiçbir Meclis soruşturması önergesi çözemez; ancak bir men
faat çatışması çözer. Nihayet, bu menfaat çatışmaları da ortaya çıkıyor. Çankaya Köşkünde
yapılan görüşmelerde ve mahkemede Magic Box'ın avukatının suçlaması karşısında taş olsa
erirdi; fakat O, kılını bile kıpırdatmadı. Durum bu. Olayın biraz üzerine giden bir yönetici de,
Boğaz Köprüsünde meydana gelen kazada öldü. Onun için, bu Magic Box'un ortaklık yapısı
nı, çözse çözse, bu menfaat çatışması çözer. Ağlanacak bir durumdur bu.
Sayın Başkan, sayın üyeler; gelelim bir başka konuya; kamu kurum ve kuruluşlarından
gördüğü destek konusuna. Şimdi biz, neyi araştırıyoruz?.. Türkiye'de, maalesef kamu kurum
ve kuruluşları, hiçbir zaman kanunların kendine verdiği yetkiye göre değil, o günkü idareye
bakıyorlar; yani günebakan gibi, güneş ne yandan doğarsa o yöne bakıyorlar ve güneşin batı
şına göre hareket ediyorlar. Bunların PTT'den destek gördüğü belli. Kamu kurum ve kuruluş
ları, sırf Sayın Özal'ın gözüne girmek için reklam yarışına girdiler.
RASİM ZÂİMOĞLU (Giresun) — Şimdi de reklamı siz veriyorsunuz.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ona da geleceğim efendim.
Yani, o günlerde Inter Star'ın maması o kadar tatlıydı ve o kadar çabuk büyüktü ki, nere
deyse TRT'yi de yiyecek hale getirdi. Kamu bankaları yarıştı, KİT'ler yarıştı; Inter Star'a rek
lam verip, Özal'ın gözüne girmek için yarıştılar. Bu, bir gerçektir. "Şöyle oldu böyle oldu"
demeyin buna.
RASİM ZÂİMOĞLU (Giresun) — Bugün ne oldu; onu da anlat.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, oraya da geleceğim. Siz avukatı mısınız da
bu kadar endişe ediyorsunuz?
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RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Yok, avukatı değilim, soruyorum.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek gördü...
Sayın Başkan, sayın üyeler; bir de, gelirinin yurt dışına çıkartılması olayı var. Inter-Star
olayını ve ne gelir elde ediyor, ne götürüyor; isteyeceğimiz Meclis araştırmasında bunu derinle
mesine ortaya çıkartmak lazımdır. Tarafsızlık durumuna gelince; ben açık ve samimi şekilde
söylüyorum; bunun Eylül 1990 yılında kurulmasının sebebi şudur : TRT özaPı kurtarmaya
yetmiyordu, Star bu nedenle lazımdı; yani Türk toplumu çifte bombardımana tabi tutuldu,
ama yine kurtulamadı.
RASlM ZAİMOĞLU (Giresun) — TRT de sizi kurtaramıyor.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu söylediklerimin yanında, Inter-Star -bunu sami
miyetimle ve içimden geldiği için söylüyorum- ilk özel yayın kuruluşu olarak, yayıncılık haya
tımıza bir renk getirmiştir; bu doğrudur.
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Demekki iyi olmuş.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — TRT ile rekabete girdiği doğrudur, TRT'yi dizginle
diği de doğrudur.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Demekki doğru yapmışız biz.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, kötüsünü söyledik, iyi yönlerini de söylü
yoruz; ama Inter-Star olduğu için değil, bağımsız bir yayın organı olduğu için bunu söylüyoruz.
Bir diğer faydası: TRT'nin yetişemediği, zaman ve mekân yönünden yetişemediği yerlere
yetiştiği de doğrudur. Nitekim, yurt dışındaki işçilerimiz, oradaki çeşitli yıkıcı faaliyetlerin ve
propagandaların etkisi altında bunalıyordu; Inter-Star oraya yetişti, bu da doğrudur.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Doğru yapmışız demek.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, niyeöbürüne doğru demediniz? Bu da doğ
rudur ve bunu söylüyoruz.
Kafkasya'da yayın oldu, doğru; Kıbrıs'ta, Kuzey Afrika'da, Avrupa'da, Balkanlarda ya
yın yapıldığı doğrudur ve bunu da söylüyoruz. Konuşmamın başındaki beş ana başlık altında
bunu irdelerken, Inter-Star'ı kötülemek için değil; Inter-Star'ın baskı ve menfaat altında doğ
masının yanlış olduğunu belirtmek için onu söyledik.
Bir diğer konu şudur : Bu yayıncılık kuruluşlarının basın yayın alanında çalışanlara yeni
imkânlar sağladığı da doğrudur. Inter-Star ve diğer bağımsız özel televizyonların başıboşluk
tan kurtarılması ve Türkiye'ye yönelik çeşitli ülkelerin yıkıcı yayınlarını önleyebilmek için, bunları
kapatmak yerine, özel yayınların onlara karşı kullanılması da Türkiye'nin ayrıca ihtiyaç duy
duğu bjr gerçektir.
Bugün, Türkiye, CNN'in, BBC'nin ve diğer yayın organlarının kasıtlı yayınlarının bom
bardımanı altında bulunmaktadır. Biz, Türkiye'den para kazanan ve Türkçe yayın yapan bu
özel yayın organlarımızın, yabancı televizyonların bize karşı yayınları için, karşı silah olarak
kullanılmasında çok büyük fayda olduğuna inanıyoruz.
Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye, şu anda, TRT-1, TRT-2, TRT-3, TRT-4, Avrasya ve
GAP olmak üzere beş kanal devlet yayını ile; Inter-Star, Show-TV, Kanal 6, HBB, Teleon gibi
-yaklaşık 12 tane; belki daha da çoğalacak- büyük bir yayın âğına ve yayın şirketlerine sahip.
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Bunlardan bir tanesi olan TRT kanunî, diğerleri de başıbozuk gideceğine ve bunların da
Inter-Star şöyle, Shovz böyle, Teleon şöyle gibi, kamuoyunda sürekli karalanacağına, kampan
ya açılacağına, şirket sahipleri veya kurucuları suçlanacağına; bütün bunları kapsamına ala
cak ilgili değişikliklerin, Anayasa ve kanunlarda yapılması bir zarurettir.
isterim ki, TRT'nin, maddî ve manevî yetişemedikleri yerlerde, Türkiye'nin millî menfa
atlerini bu yayın organları korusun. Bunu isterken de, ANAP ile aynı felsefede olmadığımızı
söylemek isterim. Bizim zamanımızda Ahmet Özal da televizyon kuruyor; Kanal 6'yı kuruyor...
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Müsaadeyi siz verdiniz.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Verdik; ama, ortak olmadık.
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul).— Ne biliyorsun?..
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bakın şöyle : "Gelin, Türkiye'nin menfaatına uygun
yayın yapın" diye, HBB'ye de, Teleon'a da dedik; ama, hiçbir, kokusu çıkmadı.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Rekabet olan yerde koku çıkmaz.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Demek ki, siz bu milleü dar anda kıstırdınız, 20 mil
yar liralık senet uğruna buna izin verdiniz. Bu çıkıyor ortaya. (ANAP sıralarından gürültüler)
Buradaki mesele şu : Bu kuruluşlarımızı karalamak kötülemek ve töhmet altında bırak
mak yerine, bu kuruluşları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, Türkiye'de rahatça çalışabile
cek, Türk devletinin ihtiyaç duyduğu alanlarda rahatlıkla görev yapabilecek ve kem gözlerden
uzak çalışabilecekleri bir statüye kavuşturmak, bu kuruluşlara yapılacak en büyük iyilik ola
caktır. Bunun için, Doğru Yol Partisi olarak, bu kuruluşlarımızı töhmet altından kurtaracak
ve bu kuruluşlarımıza rahat bir çalışma ortamı sağlayacak; ikidebir mahkeme kapılarına git
mek yerine, rahatlıkla çalışabilecekleri ortamları yaratmak için gerekli anayasal ve kanunî de
ğişiklerin yapılması gerekliliğine inanıyoruz.
Meclis araştırmasına olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP
ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk.
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim.
(RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Erzincan.Milletvekili Mustafa Kul ve arkadaşlarının Star-1 ile ilgili Meclis araştırması is
temi üzerine, Grubum ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Önce, hepinizi saygıyla se
lamlarım.
Ülkemiz insanları bugün büyük sıkıntılar içindedir. Yokluk, kıtlık, işsizlik, aşsızlık, çare
sizlik, insanımızı sarmış ve şaşırtmış vaziyettedir.
Bu millet, kendi haline bırakılırsa, çalışkanlığı ve gayreıliliğiyle bütün bu musibetlerden
ve sıkıntılardan kurtulabilir. Ne var ki, birtakım mihraklar, birtakım şeytanî güçler, bu milleti
kendi haline bırakmamaktadır, bu milletin, kendi dizleri üzerinde doğrulmasına imkân veril
memektedir.
Bu şeytanî güçlerin etki vasıtalarından birisi de, kaçak televizyonlar olup, bu güçler, bu
televizyonlar vasıtasıyla fertlerin ar, namus, ırz, iffet ve saffet duygularının yok edilmesi, aile
ve dolayısıyla da, milletin zayıf düşmesine sebep olmaktadırlar.
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Haberlerdeki ve reklamlardaki kasıtlı yönlendirmeler bir yana, insanî ve ulvî duygularla
yan yana düşünülemeyecek, insanı sadece şehvetli bir hayvan olarak telakki eden ve insanın
en önemli değerlerinden olan ahlakı tahrip eden filmler, görüntüler ve programlar sahnelen
mektedir. Ne acıdır ki, bu yasak programların oluşturduğu menfi ortamda, TRT, de bu yönde
değişime uğramaktadır. Bu, insanı, özellikle de kadını aşağılayıcı programları yayınlayan ek
ranların karşısında, 3 yaşındaki bir körpe dimağ veya 12 ila 20 yaş arasındaki adolesan (Adolescence) çağdaki yetişen yeni nesil, savunmasız olarak yalnız bırakılmaktadır. Bu manzara kar
şısında vicdanlar sızlamaz mı, yürekler yanmaz mı?..
Şunu demek istiyorum : Olay, yalnız fuhuş, fuhuşa teşvik değil, geleceğimizin teminatı
olan genç nesiller ve çocuklarımızın beyinlerinin yıkanıp, harap edilmesidir. Bütün-bunların
yanında, zina, fuhuş, içki, kumar, rüşvet ve sahtekârlık gibi, ne kadar alçak hal ve hareket
varsa, bunlara da meşruiyet kazandırılmaya çalışılmaktadır. "Çağdaşlık" adı altında, hiçbir
çağa sığmayan rezillikler, yolsuzluklar işlenmektedir. Fedakâr, cefakâr Anadolu halkının, bü
tün sıkıntılara.rağmen sürdürmeye çalıştığı sıcak aile yuvası kıskanılmaktadır, bu yuva dina
mitlenmek istenmektedir. Öyle ki; bu programlarla, ana ile kızın, baba ile oğulun, karı ile ko
canın arasına girilmektedir, mutlu Türk ailesi yıkılmak istenmektedir. Ne yazık ki, Sayın Baş
bakan, bu kanunsuz yapılan yayınlar için, "eksiği tamamlıyorlar" diyebilmektedir. Bir başka
beyanında da, "bu, bir elektronik serpintidir, bir şey yapamayız" diyerek, büyük bir acizlik
örneği göstermektedir. Tabiî, bütün bunları niçin söylüyor; bu, ayrı bir tartışma konusudur.
Sayın Demirel'in düdüğü olsun da, ne olursa olsun...
Halbuki, değil böyle bir tahribata sebep olmak; insanların ruh ve beden sağlığını koru
mak, yeni nesilleri bedenen ve ruhen güçlü bireyler olarak yetiştirmek, Anayasanın devlete yük
lediği bir görevdir.
Bütün bunların yanında, vergi kaçakçılığı, ayrıca tartışılacak konulardan birisidir. Rek
lamlar, özellikle tmar Bankası reklamları üzerinde dedikodular ayyuka çıkmaktadır. Bazı ci
hazların parfümeri malzemesi diye içeriye sokulduğu da dedikodular arasındadır.
Bütün bunların yanında, PTT, bu faaliyetlerin hepsine çanak tutmaktadır. Durum odur
ki; ahlakî, kanunî, vicdanî bir durum mevzubahistir. Sayın öztürk, 6 ncı kanalın kokusunu
her ne kadar duymadığını söylemekte ise de, herhalde yalnız duymayan kendisi kalmış görün
mektedir.
Biz, Meclis araştırmasının açılmasını istiyoruz. Her şey ortaya çıksın; ama, yalnız Star-1'
için mi?.. Eğer bütün kanalların araştırılmasını isteyen bir önerge verilirse, onu da destekleye
ceğimizi ifade eder, tekrar hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ve önerge sahibi olarak, Sayın
Mustafa Kul; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)— Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; bundan 7 ay kadar önce, Türkiye'de hiçbir yasal dayanağı olmadan yayın yapan, o za
manki adı Star-1 olan, ama şu anda Inter-Star adıyla yayın yapan televizyon kuruluşu hakkın
da vermiş olduğumuz Meclis araştırması önergesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, önergede ileri sürdüğümüz iddialarımıza geçmeden önce, Anava
tan Partisi adına konuşan Sayın Zaimoğlu arkadaşımızın partimiz hakkında söylediği, "Demok— 80 —
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rasi kelimesini ağzından düşürmeyen insanlar veya demokrasi konusunda iddialı olduğunu söy
leyen bir partinin böyle bir Meclis araştırma önergesini getirmesini şaşkınlıkla karşıladım"sözlerine değinmek istiyorum. Demirperde ülkelerinde dahi, artık, vatandaşların birden fazla ya
yını izlemesine olanak sağlandığını oralarda dahi bunun engellenmediğini; ama Türkiye'de
SHP'nin neden böyle bir önerge verdiğini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Arkasından da, "bu
önerge verildiği tarihte Türkiye'de tek bir televizyon istasyonu vardı; ama, bugün bunların sa
yıları 10'a ulaştı" dediler. Bir o kadar da yabancı yayın alan televizyon kanalları var; bunlarla
bu kanallar 20'yi buluyor ve bu kadar da radyo istasyonu var. Demek ki, önergeyi verdiğimiz
7 ay önceki durumdan çok daha kötü durumdayız.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bizim bu önergeyi vermemiz, bu tür televizyonların
kurulup yayın yapmasına karşı olduğumuzu ifade etmez. Ama, şu andaki mevcut yasalarımıza
göre bunların yayın yapmasının mümkün olamayacağını, Anayasanın 133 üncü maddesi var
olduğu sürece, 2954 sayılı TRT Yasası var olduğu sürece, bu yayınların yapılmasına hiçbir za
man yasal bir dayanağın olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda, televizyon ve radyo
yayıncılığında devlet tekelinin kaldırılmasını herkesten önce biz istedik; parti programımızı bu
şekilde değiştirdik ve 23 Nisan 1992 tarihinde televizyon yayınlarında devlet tekelinin kaldırıl
ması için teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisine Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz
verdik.
Bu nedenle, bizim böyle bir olayda, kesinlikle devlet tekelinden yana olduğumuzu veya
bu televizyon istasyonlarının yayın yapmasına karşı olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ama,
önergemizde ileri sürdüğümüz hususları tek tek gözden geçirdiğimiz takdirde; bu yayınların
yasal bir tarafı var mı, Anayasanın 133 üncü maddesi ve 2954 sayılı Yasa ortada, iken ve bu
yayınlar denetlenmediği sürece, hiçbir kurala uymadan, kuralsız, denetimsiz, yayın yapması
nın hiç tutar tarafı var mıdır?
,,
Gene, yasal olmadan kurulan bu televizyon şirketlerine devletin tanımış olduğu olanak
lar, PTT'nin hatlarını kullanmadan veya Devlet Planlama Teşkilatı bunları teşvik etmeden, tek
başına bunları yapabilmesi mümkün olamayacağından dolayı, bu yardımlar, bu teşvikler nasıl
yapıldı? Bunların araştırılması için bu önergeyi verdik. Yine, ortaklık konusundaki son gün
lerde ortaya çıkan konuların araştırılması; bu televizyon şirketlerinin Türkiye'den yayın yap-:
masının mümkün olmamasından dolayı, yasal olmayışından ve buradan topladıkları yayınla
rı, haberleri, reklamları, buradan sadece PTT'nin hatlarıyla yurt dışına aktarıp, yurt dışından
uydu aracılığıyla-Türkiye'ye yayın yaptığından dolayı, Türkiye ile hiçbir ilgisi yokmuş gibi gös
terip de, Türkiye'ye tek bir kuruş dahi vergi ödemeyen bu şirketlerin bu vergileri ödemedikleri
ve bu vergi kaçakçılığının nasıl önüne geçilebilir gibi konuların araştırılması için bu önergeyi
verdik.
Gene, "Bu tarafsızlık ilkesine kesinlikle uymadan siyasî partiler arasında tarafsız davranamayan ve Türkiye'nin tamamına yayın yapan bu televizyon istasyonları nasıl tarafsız olabi
lir, bunun için neler yapılabilir; Anayasanın 133 üncü maddesini değiştirmek mümkün mü ve
bununla ilgili, bunlara uyulması gereken bir yasal düzenleme yapılabilir m i ? " gibi hususlar
Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulmayacak da, acaba nerede konuşulacak?.. Bu husus
ları halledecek yer burası, yasa çıkaran yer burası. Burada bugüne kadar bunlar gereği gibi
konuşulmamış gündeme gelmemiş ve bugüne kadar ancak, bu haliyle gelmiş. Mecliste bunlar
konuşulduğu zaman, Anayasada ki yapılacak değişikler ve bu konuyla ilgili yapılması gereken
yasal çalışmalar da ondan sonra gündeme gelecektir.
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Bu nedenle, Anavatan Partisi Sözcüsü arkadaşımızın "Bunu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
gibi, demokrasi konusunda iddialı olan parti niye gündeme getirdi?" diye kınamasını, ben de
kınıyorum.
Biz, her şeyden önce demokrasiye inanan insanlarız. Gerçekte, Türkiye'de diğer partilerin
tabanındaki insanlar bile, demokrasi konusunda, sırf sosyal demokratlara inanıyor. Bu konu
da bize yönelttiği iyimser sözler için kendilerine teşekkür ediyorum; ama, her şeyden önce, Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Yasal olmadan hiçbir şeyin yapılmasına müsaa
de etmememiz gerektiğini ve mutlaka bunun yasal bir yolunun, yönteminin bulunması konu
sundaki samimiyetimizi de görmesini rica ediyorum Sayın Zaimoğlu'ndan.
' >'
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 133 üncü maddesi çok açık bir şekilde "Radyo ve te
levizyon istasyonları, ancak devlet eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği ha
linde düzenlenir" demektedir. Anayasamızda bu kadar'açık bir hüküm bulunmasına karşın,
iki yıldan beri ülkemizde, önceleri Star-1 olarak, şu anda da Inter-Star adı altında televizyon
yayını yapmakta olan Magic Box International, kuruluş açısından açıkça Anayasamızın 133
üncü maddesini ihlal etmektedir. Sadece ihlal etmekle kalmayıp, yine Anayasamızın bu ko
nuyla ilgili çıkartılan kanunlara da uymadan, yasa ve kural tanımaz bir biçimde yayın hayatını
sürdürmektedir.
Her ne kadar, bu önergemizi verdiğimiz zaman bir tek Star-1 Televizyonu varken, bu araş
tırma önergesini verdikten sonra, aynı yöntemlerle kurulan, aynı kolaylıkların sağlandığı ve
gene aynı şekilde Inter-Star gibi Meclise girebilen, Mecliste haber toplayabilen, ama yasal ol
mayan bir sürü daha televizyon şirketleri kuruldu.
Bu nedenle, Inter-Star hakkında söyleyeceğimiz, gerek yasal eksikler konusunda, gerekse
devletten sağlanan olanaklar konusundaki tüm eleştirilerimizi, tüm ileriye sürdüğümüz iddia
larımızı, sadece Inter-Star Televizyonuyla ilgili algılamamak lazım. Inter-Star'ın dışında, şu
anda Türkiye'de yayın yapmakta olan Teleon, Kanal 6, HBB TV, Show TV, TGRT (Türkiye
Gazetesi Radyo Televizyon Kuruluşu), Güneş Ankara Televizyonu, Flash Televizyonu, KMP
Televizyonu gibi 9 tane televizyon istasyonu ve 11 kadar da radyo istasyonu için; hepsi için ge
çerli olmasını, söylediğimiz şeylerin bunların hepsi için aynı şekilde algılanmasını istiyoruz.
Şunu söylüyorum. Biz bunları söylerken, kesinlikle bu televizyon veya radyo istasyonları
na karşı olmadığımızı; ama bunların bir disipline edilmesi gerektiğini, kontrol altına alınması
gerektiğini, anayasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve bunların uyması gereken kanun
ların bir an önce çıkartılması konusundaki eleştirilerimizin de gene bu şekilde algılanmasını
istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Magic Box kuruluşunun yasal olmadığı ve kprsan yayın yaptığı sa
vıyla, ilk önceleri bu televizyon kuruluşuna tavır alan insanlar veya siyasî partiler daha sonra
bu televizyonun toplumsal kabul görmesi ve bu kanal yayınlarından yararlanma hevesleriyle,
bu yasa dışı kuruluşu, hukuken tanımamış olsalar bile, fiilen tanımak zorunda kaldılar.
Yine, ne yazık ki, yasa yapan ve bu yasaların uygulanması konusunda en hassas davran
ması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi de, bu korsan yayın kuruluşunu kabul ederek, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin içerisine girmesine, burada çekim yapmasına ve bunun yayınlanması
na göz yummaktadır. Eğer bunlar kabul edildiyse, o zaman bu konuda yasa çıkartacak olan
da Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Öncelikle bu konunun ele alınması, yasal eksikliklerin gide— 82—
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rilmesi gerekiyor. Eğer kabul edilmediyse, o zaman bu televizyon istasyonları hakkında Türki
ye Büyük Millet Meclisi, mutlaka yapılması gerekeni yapmalıdır.
Magic Box'ın yasal olup olmadığı tartışmaları devam ederken, son siyasal durum; yani
geçen seneki seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasal durum nedeniyle, Magic Box ortakları ara
sında sürtüşmeler, bu,şirket hakkında bilinmeyen birçok konunun da açığa çıkmasına neden
olmuştur.
Değerli arkadaşlarım, Magic Box'ın Türkiye'deki şirketinde, tmar Bankası ve sahipleri olan
Uzan ailesinin yüzde 97 ortaklığı bulunmaktatır. Ahmet Özal'ın yüzde 1 ortaklığı, yüzde 2
ortaklığı da başkalarına ait olmak kaydıyla kurulmuş olan Türkiye'deki şirketinin yapısı bu.
Ayrıca, bu Magic Box International'in yurt dışında da 2 adet şirketi bulunmakta ki, bunlara
ise Ahmet özal ve Uzan Aileleri yarı yarıya (Yüzde 50 nispetinde) ortak bulunmaktadır. Uzan
ailesinin parası ve Ahmet özal'ın da arkasındaki güçler birleşerek, Türkiye'nin ilk korsan tele
vizyonunu kuruyorlar... Eğer bu girişimde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu olmamış ol
saydı, anayasa ve yasalar çerçevesinde böyle bir televizyon kuruluşuna kesinlikle müsaade edil
meyecekti. Çünkü, mevcut yasalarımız böyle bir girişime kesinlikle izin vermemektedir. An
cak, bu kuruluşun ortaklarından birisinin Cumhurbaşkanının oğlu olması ile STAR-1'in veya
şu andaki adıyla Inter-Star'ın televizyon verici istasyonunun yayın yapmasına göz yumulmuş
tur. Sadece bununla da kalmayıp, bu kuruluşa başka kolaylıklar da sağlanmıştır. Yasal olma
dığı halde, PTT'nin link hatlarının kullanılmasına izin verilmiştir. Yasa dışı bir girişime devle
tin izin veya destek vermesine olanak yokken, ortaklardan birisinin Cumhurbaşkanının oğlu
olması, devlet olanaklarının, bu yasa dışı oluşumun hizmetine sunulmasının nedenini oluştur
maktadır.
Telsiz Genel Müdürlüğü tüm valiliklere yazı göndererek, STAR-1 yayınının izlenmesini sağ
layan verici antenlerin yasal olmadığını ve sökülmesi gerektiğini bildirirken, PTT'nin link hat
larının yayınlarının yurt dışına aktarılmasına engel olunamamıştır.
Sağlanan kolaylıklar bununla da kalmamış, Türkiye Kalkınma Bankası da bu televizyon
kuruluşuna yardımcı olmuştur, destek olmuştur.
Magic Box'ın yayınının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan naklen yayın araçları; ka
meralar, bilgisayarlar ve diğer bazı ekipmanlar, kamu bankası konumunda olan Kalkınma Ban
kası tarafından kiralama yöntemiyle Magic Box International Şirketine verilmiştir.
Türkiye Kalkınma Bankası bu cihazların alımı için, toplam, bugünkü kurla, 25 milyar
352 milyon Türk Lirası para ödemiştir. Satın aldığı bu cihazları ise Magic Box'a kiralamıştır.
Bankanın şu andaki Genel Müdürü Nuri Doğuoğlu, böyle bir işleme bankanın kesinlikle gir
memesi gerektiğini, bankanın böyle bir işleminin, böyle bir görevinin olmadığı belirtirken; bu
işlemi gerçekleştiren eski Genel Müdür İsmail Emen ise, yapılan işlemin normal bir işlem ol
duğunu, herhangi bir risk taşımadığını belirtmiştir. Oysa, bir kamu bankasının yasal olmayan
bir kuruluşa sağladığı bu olanakları meşru kabul etmek, meşru görmek kesinlikle mümkün
değildir.
Genel Müdürlük bu kararı alırken, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu 1990 yılı
nın temmuz ayında gerçekleştirirken, bunu toplantıya havaleli olarak sevk etmiştir. Bu kararı
imzalayan yönetim kurulu üyelerinin tamamı da, Özal ailesine yakınlığı ile tanınan insanlar
dan, isimlerden oluşmaktadır. Bu kararda imzası bulunan isimler şunlardır : Türkiye Kalkınma
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Bankasının o zamanki Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Emen. Devlet
Planlama Müsteşar Yardımcılığına vekaleten bakan Turgut Tüten; Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın
eski Özel Kalem Müdürü ve şu anda Anavatan Partisi Milletvekili olan Sayın Engin Güner,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Sayın Tuncay AItan, emekli hesap uzmanı Sayın Muhtar Güredin ve emekli general Kemalettin Özalp bu kira
lama işlemine imza atan insanlardır.
Değerli arkadaşlar, bunlar, 25 milyar 352 milyon liralık bir finansal kiralama olanağı sağ
layan o anlaşmanın altına imza atmışlardır. Finansal kiralamanın dövizle olan kısmını 5 yıl
süreyle, Türk Lirası olan kısmını ise 4 yıl süreyle ödeme planına bağlamışlardır. Sözleşmeye
göre, Magic Box'a sağlanan bu ekipman, kira sözleşmesinin sonuna kadar temin edilen malını
kiraya veren Türkiye Kalkınma Bankasına ait olması koşulu konulmuş, ama daha sonra kira
sözleşmesinin bitiminde ne olacağı açıklanmamıştır. Acaba Türkiye Kalkınma Bankası, söz
leşmenin sona ermesiyle; yani 4 yıllık veya 5 yıllık süre sona erdiği zaman, bu ekipmanları Ma
gic Box'a hediye mi edecektir; yoksa geriye alarak, bunları ne yapacaktır? Aldığı firmalara
geriye satma olanağı bulunacak mı, yoksa bunları Magic Box'a satacak mı, yoksa 5 yıllık kira
bedelini aldıktan sonra bunları Magic Box'a yeni bir parayla satacak mı?.. Bu konularda hiç
bir açıklık yoktur. Bu kadar büyük parayı buraya bağlayan Türkiye Kalkınma Bankası, sonuç
ta bu malzemeleri onlardan aldığı zaman, 4 veya 5 yılın sonunda ne yapacağını bu tutanakta,
bu sözleşmede belirtmemiştir.
Değerli arkadaşlarım, bir kamu bankası bu yasa dışı olaya alet olurken, diğer bir kamu
bankası olan Halk Bankası ise, Inter-Star televizyonundan rahatsızlık duyarak, reklamlar ko
nusundaki kural tanımaz tavrını kınamak zorunda kalıyor ve Genel Müdür bu konuda açıkla
ma yapıyor; İmar Bankasına daha büyük olanak sağladığını, hiçbir kural tanımadan İmar Ban
kasının reklamlarını verdiğinden dolayı, kendi bankalarının ve diğer bankaların mağdur oldu
ğunu söylemek durumunda kalıyor. Aynı zamanda, Bankalar Birliği de, bankacılık sektörü ve
reklamları konusundaki sınırlamalara Înter-Star'ın İmar Bankası reklamlarında uymadığını
öne sürerek, bu kanalın yasaları çiğnediğini açıklamak durumunda kalıyor ve bunlar bunu kı
narken, Devlet Planlama Teşkilatı bu kuruluşa teşvik belgesi veriyor, verilen bu teşvik belge
sinde, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok kolaylıklar sağlanıyor...
Değerli arkadaşlarım, hukuk ve Anayasa ihlal edilerek kurulan, ama buna rağmen, müm
kün olabilecek her türlü olanaktan yararlandırılan bu kuruluş, tüm bu olanaklara karşın, ha
berlerinin kaynağını Türkiye'den almasına karşın, reklamlarını ülkemizden almasına karşın,
yayını burada hazırlayıp burada sunmasına karşın ve çalışanların hemen hemen tamamının Tür
kiye'de ikamet ediyor olmasına karşın, Türkiye'ye tek bir kuruş vergi ödememiştir ve ödeme
mektedir.
Yasal olmadığı için, kendisini yabancı bir şirketmiş gibi gösterip, yayını -burada hazırladı
ğı halde- Almanya'dan uydu aracılığıyla alındığı için, Türkiye ile bir ilgisi yokmuş gibi vergi
ödememekte, bunun için hukuk ve vergi mevzuatındaki boşluklardan yararlanma yöntemleri
aranmaktadır.
Ayrıca, bu şirketin ortaklarından olan İmar Bankasının, reklam harcamalarında sadece
Katma Değer Vergisinin yatırıldığı doğrultusunda da iddialar var. Böylelikle, gerçek miktar ve
ya anapara ödenmeyerek Katma Değer Vergisi ödeniyor ve kazanç gizleniyor, o para da İmar
Bankasından çıkmış gibi gösterilerek, bunu reklam giderleri olarak vergi matrahından düşmesiyle,
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aynı zamanda bu yolla vergi kaçırmaktadır. Böylece, Magic Box, sadece kendisi vergi ödeme
mekle kalmıyor, İmar Bankası da, bu şirkete para ödemiş gibi göstererek, vergi kaçırmasına
ortam hazırlamaktadır; yani, hem kendisi vergi ödemediği gibi, hem de başkalarına, belki de
burada kendisi vergi ödemediğinden dolayı bu televizyon şirketine reklam veren firmalara yük
sek rakamlarda fatura keserek, onların da, gene vergi kaçırmasına ortam hazırlamaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bu kanal, şirket ortaklarından birisinin babasının kurmuş olduğu
siyasal partiye de açıkça destek vererek, özellikle seçimlerde yasa ve kural tanımadan, eşit ya
rışma olanağını ortadan kaldırmakta; ayrıca, bu siyasal partiden ve îmar Bankasında olduğu
gibi, hiç para almadığı veya sadece Katma Değer Vergisi aldığı için de haksız uygulamalara
sebep olduğundan, siyasal tartışmalara neden olmaktadır.
Seçimlerden sonra, Magic Box'ın ortaklarından birisinin arkasında olan siyasal güç kay
bolunca, ortaklar arasında tartışma çıkmış ve Magic Box'ın ülkemizdeki gerçek durumu, or
takların birbirine düşmesinden sonra, daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ilk korsan televizyonunu kuran bu iki ailenin, 20 Ekim
seçimlerine kadar aralarında hiçbir şey yoktu; ama 20 Ekim seçimlerinden sonra Anavatan Par
tisinin seçimlerde ortaya çıkan tablosundan sonra, birbirleri hakkında bir sürü suçlamalarda
bulundular. 24 Aralık tarihinde Ahmet özal kendisini Turgay Aksoylu'ya borçlandırarak
20 milyar liralık senet imzalıyor ve 27 Aralık tarihinde de haciz gönderttirerek şirketin malla
rını haczetmelerini istiyor ve mallarını saydırmaya çalışıyor... Her ne kadar, senette yazılan ra
kam 20 milyar lira olsa bile, Ahmet ÖzaPın kendisinin bizzat söylediği gibi, 40 milyar alacaklı
olduğudur.
Ahmet özal, Almanya'daki şirkete yüzde 50 nispetinde, Türkiye'deki şirkete ise yüzde 1
oranında ortaktır. Almanya'daki şirketin Türkiye'deki şirkete 80 milyar Türk Lirası borcu ol
duğundan dolayı, bu alacağın, televizyonun yurt dışındaki elemanlarına ödenecek olan aylık
lardan kaynaklandığını söylüyor. Bu 80 milyarlık alacağın yarısı; yani oradaki şirketin yüzde
50'sine ortak olan Ahmet özal "Bunun yarısı benimdir" diyerek, 40 milyar lirasını kendi ala
cağı olarak kabul ediyor; ancak, Uzan ailesi bunu kabul etmiyor. 20 Ekim seçimlerinden sonra
Uzan ailesinin Özal'lara karşı tavrı değişiyor; yeni kurmayı düşündükleri televizyon şirketine
Ahmet özal'ı ortak etmeyi düşünmedikleri gibi, aynı zamanda Inter-Star'dan da Ahmet özal'ı
dışlamayı düşünüyorlar.
Değerli arkadaşlarım, Ahmet Özal ile Uzan ailesinin yurt dışındaki iki şirketten, özellikle
Lihtenştayın mahreçli olan şirkete, sermayesi 100 bin İsviçre Frankı, aynı zamanda yine Al
manya mahreçliye eşit olan ve sermayesi yine 100 bin Alman Markı olan şirkete de yüzde 50
nispetinde ortak; ama, tabiî buraya -Uzanların söylediği gibi- Ahmet özal'ın para koyduğunu
söylemiyorlar ve "Bu şirket, bizim paramız ve Ahmet Özal'ın siyasî gücü birleşerek kuruldu"
diyorlar ve bu nedenle, O'nun bize vermiş olduğu para olmadığından dolayı, böyle bir borç
-alacak ilişkisinin de doğmayacağını iddia ediyorlar. Uzanlar, "Çünkü, Ahmet Özal'ın serma
yesi para değil, siyasî güçtür. Bu güç kaybolunca da, Ahmet Özal'ın sermayesi sıfıra inmiştir"
diye kabul ediyorlar.
Daha önceleri kanunlar Magic Box'ın üzerine gidemiyordu; gittiği zaman Büyük Özal'ın
müdahalesi ile karşılaşıyorlardı ve Star-1 Televizyonu, bu siyasî baskı ile korsan yayın yapmaya
devam ediyordu. Diğer korsan yayıncılar da Star-l'i emsal göstererek bunları yapmaya çalışıyor—
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lardı. Ahmet özal'ın, bu milyarlarca liralık ortaklık payını almak için para koyması, siyasî
baskıdan dolayı tabiî ki gerekmiyordu. Parayla yapılamayacak daha büyük katkılarda buluna
biliyordu ve Uzanlar da bunu o zaman bu şekilde kabul etmişlerdi.
. Korsan yayın için Anayasayı askıya almakla birlikte, Merkez Bankası ve Maliyenin tüm
müdahalesine karşın, tmar Bankasına ayrıcalık tanıyarak ve 64 üncü maddenin kapsamından
çıkararak tmar Bankasına ve dolayısıyla Uzan Ailesine Hazineden oluk gibi para aktarmayı,
o zamanlar da birlikte yapıyorlardı ve ö zaman aralarında hiçbir sürtüşme de yoktu.
20 Ekim seçimlerinden sonra yeni bir siyasî tablo ortaya çıkıp, Ahmet özal'ın şirket için
deki varlık nedeni de ortadan kalkınca Uzanlar, Özalları tasfiye etmeye başlıyor ve o zaman
işte kıyamet kopuyor.
'
ANAP'ın, seçim reklamları için Inter-Star'a 113 milyar lira borcu birikmiş ve o güne ka
dar tek bir kuruş ödememişler. Seçimlere kadar hiç sesi de çıkmamış; ama seçimlerden hemen
sonra, Anavatan Partisinin 113 milyar Türk Liralık reklam giderleri hemen Ahmet özal'ın üzerine
fatura ediliyor. Buna karşılık Ahmet özal da, imar Bankasının reklamlarının hesabını çıkarı
yor; İmar Bankası hiç para ödemediği halde, ödemiş gibi göstermiş, sadece KDV vergisini öde
miş; ama, diğer asıl reklam giderlerini ödemediğinden ve kazancından düştüğünden dolayı da
İmar Bankası Gelir Vergisi kaçırmış... Ahmet özâl bu paraların hesabını çıkarıyor ve -ne ka
dar olduğunu da şu anda açıklamıyor- bu paraların faturasını da Uzanlara kesiyor.
Bu arada, Cem Uzan -yani, eski ortak- Ahmet özal'ı mahkemeye veriyor. Ahmet özal
da, Uzan ailesinin 150 veya 200 milyar kadar parayı yurt dışına kaçırdığını basında ve televiz
yonda söylemek durumunda kalıyor. Uzanlar ise "İcra takibine konu olan 20 milyar Türk Li
ralık senedi, Ahmet özal'ın yetkisiz bir kişi olarak imzaladığını, şirketin kaşesini yetkisi olma
dan kullandığını, senedin geçersiz olduğunu ve sahte olduğunu ileri sürerek borç-alacak ilişki
sinin olmadığını, Turgay Aksoylu'ya Ahmet özal'ın bir borcunun olmadığını, bunun sadece
bir hatır senedi olarak imzalandığını, sadece Inter-Star Televizyonuna haciz getirebilmek için
bu 20 milyar liralık senedi Turgay Aksoylu'ya, mahsus imlazayıp verdiğini, bu nedenle böyle
bir borç-alacak ilişkisinin olmadığından ve herhangi bir malın gümrüğünden doğmadığından
dolayı, bu haciz işlemini kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.
ANAP İktidarları zamanında bu iki ortak arasında hiç sorun çıkmazken, para ile siyasal
güç birleşip, kardeş kardeş geçiniyorlar; ama sadece ufak bir ihtilafları var; Ahmet özal, Star-1
Televizyonunda veya Inter-Star Televizyonunda sadece Tunca Toskay ve onun ağırlıkta olduğu
bir yönetimin hâkim olmasını isterken, buna karşılık Uzanlar ise gazeteci olan ve daha sonra
Boğaz Köprüsünde esrarengiz bir şekilde trafik kazasında ölen Yekta Okur hakkında ısrarlı
oluyorlar. Bu küçük ihtilafın dışında herhangi bir problemleri çıkmıyor.
Hukukî açıdan bir sürü problemleri olan ve yasal olmayan bu televizyon istasyonu hak
kında bu rahatsızlıklar sürerken, ortaklar arasında anlaşmazlık çıkınca, Star-1 hakkında, gene
Star-1 Televizyonundan bir yayın yapılıyor. Uzanlar tarafından yapılan bu yayın Ahmet özal'ı
dahi rahatsız ediyor ve ertesi gün mahkemeye koşuyor; "Yayın yoluyla şahsiyetini zedeledikle
rini, böyle kural tanımaz yayın yapanlara müdahale edilmesi gerektiğini" söylüyor. Üç gün
önce ortakken, kural tanımaz yayını yaparken, hiç sesi çıkmayan Ahmet Özal, kendisi hakkın
da bir şeyler söylendiği zaman hemen mahkemeye koşup, "Kural tanımaz yayın yapan bu tele
vizyon istasyonuna bir an önce, ivedilikle müdahale edilmesi gerektiğini" söylüyor.
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Ahmet özal'ın avukatı Münci tnci, İstanbul Savcılığına dilekçe vererek, Star-1 haberle
rinde müvekkili Ahmet özal'ın şahsiyetinin zedelendiğini ve hakaret niteliği taşıyan sözler söy
lendiğini belirtip, devam eden bir davada adlî mercileri etkileyecek düzeyde vahim ve suç sayı
lacak nitelikteki yayınların önlenmesini talep ederek; ayrıca, hakaret, yalan haber ve şahsiyet
haklarına yayın yoluyla tecavüz suçlarından dolayı Cem Uzan ve Yekta Okur hakkında davacı
oluyor. Daha önce bu suçu siyasî partilere karşı birlikte işlediklerini, siyasî partilerin genel baş
kanlarını küçük düşürücü yayınlar yaptıklarını, liderleri küçük düşürdüklerini, milletvekilleri
ne ve belediye başkanlarına karşı aynı suçu birlikte işlediklerini aklına getirmiyor; ama, ne za
man iğneyi kendisine batırdılarsa, Ahmet Özal o zaman feryat etmeye, ağlamaya başlıyor.
Tabiî, bununla da kalmıyor, Ahmet Özal, yine avukatı aracılığıyla, Şişli Cumhuriyet Sav
cılığına dilekçe vererek, daha büyük bazı iddialarda bulunuyor. Bazı basın mensupları hakkın
da, ünlü işadamları hakkında, Türk ekonomisine yön veren bazı önemli kişiler hakkında şan
taj kasetleri olduğunu iddia ediyor. Bu kasetlere savcılıkça el konulmasını talep ediyor ve bu
kasetler konusunda, emir veren ve bunları çektiren Cem Uzan'ın tutuklanmasını istiyor. Ayrı
ca, tmar Bankasının Gayrettepe Şubesinde, Cem Uzan'ın imzasıyla yurt dışına milyarlarca lira
para kaçırıldığını ileri sürerek, hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal, dolandırıcılık ve Bankalar
Kanununa muhalefet suçlarım işlediğini söyleyerek, tmar Bankasının hesaplarına el konulma
sını ve soruşturma açılmasını; Cem Uzan'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasını ve tutuklan
masını talep ediyor.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ahmet Özal'ın, Gayrettepe Şubesinden yurt dışına, kendi bilgisi
olmadan 150-200 milyar lira para gönderildiğini iddia ettiği o dekont elimizde var. Tabiî, bu
nun altında Ahmet özal'ın da imzası var. Gerek yurt dışına para kaçırmalarla ilgili, gerekse
Magic Bor'la ilgili bir sürü imza atmış olan Ahmet özal, şu.anda bu imzaların tamamının
sahte olduğunu, kendi adına bir başkasının imza attığını söyleyerek, bu şekilde işin içerisinden
, sıyrılmaya çalışıyor. Adlî tıp kurumundan, imzanın ona ait olmadığı hakkında bir rapor alın
mış; ama, diğerleri hakkında şu ana kadar verilmiş herhangi bir rapor yoktur.
150-200 milyar lira civarındaki bir parayı Gayrettepe Şubesinden yurt dışına aktardığı ko
nusundaki iddialara karşı, Uzanlar da, "Biz bu işi birlikte yaptık, bu paraları birlikte yurt dı
şına kaçırdık" diyorlar ve bütün dekontların altında Ahmet Özal'ın da imzasının olduğunu
iddia ediyorlar.
Değerli arkadaşlarım, Anayasayı, Ahmet özal'ın gücüyle ihlal ettiklerini, Bankalar Ka
nununu siyasî baskıyla uygulatmadıklarını, yurt dışına kaçırılan paraları ortaklıkları döneminde
birlikte kaçırdıklarını, şantaj kasetlerini birlikte hazırlattıklarını, Star-1 Televizyonunun yayın
politikasını sadece Ahmet özal nedeniyle bir siyasî parti lehine kullandıklarını, diğer partile
rin genel başkanlarına veya birçok kişiye birlikte hakaret ettiklerini, onların kişiliklerini birlik
te zedelediklerini, yayın yoluyla hakaret ettiklerini; daha doğrusu, Star-1 Televizyonu ve ondan
sonra gelen tüm korsan televizyon ve radyoların yayın yapmasında Ahmet özal'a tanınan imti
yazların da tanındığını ve bunlara Ahmet özal'ın sebep olduğunu, Ahmet Özal, bu dilekçeleri
Şişli veya İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verirken nedense birden bire unutuyor ve çok ma
sum bir insan rolünü oynamaya çalışıyor.
Değerli arkadaşlarım, iki yıldan beri yayın yapan Star-1 Televizyonuna her türlü olanağı
sağlayan PTT, Özal ve Uzan ailelerinin arası açılınca, 28 Aralık 1991 tarihinde Telsiz Genel
Müdürlüğü eliyle, tüm valiliklere bir yazı göndermek kaydıyla, Star-1 yayınlarının yasal olmadı— 87 —
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ğını, yayınların izlenmesini sağlayan verici antenlerin kaldırılmasını, ivedilikle sökülmesini ve
savcılıklara suç duyurusunda bulunmasını istiyor. Ama, nedense, 1,5 yıl süreyle bunlara PTT'nin
kendisi taraf olurken, kullandırırken, 28 Aralık'ta böyle bir yazı göndermek durumunda kalı
yor; ama, nedense, gene valiler, bunu hiç uygulamıyorlar. Valilerin hiçbirisi, bu yayınları akta
ran verici antenlerin kaldırılması konusunda kılını dahi kıpırdatmak istemiyor. Bu arada aynı
günlerde 24 Aralıkta gümrük komisyoncusu Turgay Aksoylu, Ahmet özal'dan 20 milyar lira
lık bir senet imzalatıp alıyor, kendisini borçlandırıyor. 27 Aralık tarihinde senedi icraya veri
yor. 28 Aralıkta Uzan ailesi, senetteki imzanın sahte olduğunu, senedin geçersiz olduğunu, böyle
bir borcunun olmadığını, Star-1 Televizyonuna bu şekilde haciz memurlarının gelmesi halinde
bunun haksız bir haciz işlemi olacağını, buna karşı birtakım girişimlerde bulunacaklarım söy
lüyor. Aynı zamanda Turgay Aksoylu'nun Magic Box'tan böyle bir alacağının bulunmadığını,
işbu gümrükten dolayı borcunun olmadığını, bu senedin hatır senedi olduğunu söylüyorlar.
28 Aralık 1991 tarihinde Ahmet özal, eski ortağını suçlayarak "Cem Uzan 100 milyar
lirayı aşan bir parayı yurt dışına kaçırdı" diyor ve savcılığa da "Onu o suçtan dolayı yakalayın"
diye müracaat ediyor. Turgay Aksoylu ise, "Hayır, Ahmet özal onu bilmiyor, benim daha iyi
haberim var, onlar dışarıya 100-150 milyar lira değil, 200 milyar lira kaçırdılar, isterseniz bu
konuda bütün belgeleri verebilirim" diyor.
Ahmet Özal, kendi borcundan dolayı kendisine haciz getirtiyor, Star-l'e haciz gelmesini
istiyor; ama, bu arada, Adalet Bakanını; "Benim ortak olduğum şirkete haciz memurları gele
cekti ama, Adalet Bakanı müdahale etti, olmadı. Adalet Bakanının böyle işlere karışmaması
gerekir, Uzanlarla ne ilişkisi var?" diyerek suçlamaya kalkışıyor.
Cem Uzan, 29 Aralıkta, "Böylç bir borç ilişkisinin olmadığını ve bu olayın komplo oldu
ğunu, yukarılardan tezgâhlandığını" söyleyerek, "Bu yukarıdaki adam, elini bizden çekmez
se, onun başı çok ağrıyacak" diyor. "Bu yukarıdaki adam" diyerek kastettiği insan da, şu an
daki Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal.
29 Aralıkta Cem Uzan, ANAP'ın "Hadi Bakalım" reklamlarının faturasını Ahmet Özal'a
fatura ediyor ve bunu hemen ödemesini istiyor. Bu para 113 milyar lira; ama, aynı gün, Ahmet
özal ise, tmar Bankasının "Beni otomobillendir Macit" reklamlarının parasını Cem Uzan'a
fatura ediyor.
Haciz işlemlerinde müdahalesi olan Magic Box'ın murahhas üyesi, haciz işlemlerinde naklen
yayın araçlarını, kameraları dışarıya kaçırtan, hacizden kurtaran ve daha sonra ÖzaPın avuka
tı Münci tnci tarafından Cem Uzan ile birlikte suçlanan Yekta Okur, esrarengiz bir trafik kaza
sında ölüyor; daha sonra, İstanbul Savcılığı ise, tüm özel televizyonların yasadışı olduğunu,
korsan olduğunu söyleyerek, hemen bunun arkasından dava açıyor.
Nihayet, 25 Eylül 1992 günü, yani bundan bir hafta kadar önce, merkezi Brüksel'de bulu
nan TEXÎTAL Film Şirketine ve Amerika'nın en büyük film şirketi olan SPI Firmasına borç
larını ödeyemeyen Inter-Star Televizyonu mahkemeye veriliyor ve ihtiyati tedbir kararı alınıyor.
Inter-Star, SPI Firmasına 17 Mart 1992 tarihinden sonra alınan filmler karşılığında hiç para
ödememiştir, Türkiye'nin itibarını sarsmıştır. Bugüne kadar biriken borcu 1 milyon 979 bin
dolardır. Bugünkü kurla bunun Türk parası karşılığı yaklaşık 14 milyar 843 milyon liradır. TEXİTAL Film Şirketine biriken borcu ise, 296 bin dolardır. Bu borcun ödenmemesi üzerine adı
geçen firma da ihtiyati tedbir kararı aldırarak Türk Lirası karşılığı yaklaşık 2.2 milyar lira olan
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bu borçtan dolayı her iki şirket de, Inter-Star Televizyonu hakkında ihtiyatî tedbir kararı aldı
rıyor ve nitekim dün, yani 28 Eylül tarihi itibariyle biriken bu borçlarını artık Inter-Star'ın
ödemesinin mümkün olamayacağından dolayı İstanbul Dördüncü İcra İflas Mahkemesi, InterStar Televizyonunun iflasını istiyor.
Değerli arkadaşlarım, bu konuda çok şeyler söylendi. Bu yasal konularda; bu borç-alacak
ilişkileri konusunda, ortaklıkları konusunda ve tarafsız olmaması konusunda çok şeyler söy
lendi. Artık Türkiye'de bu işe "Hayır" diyebilecek bir insan olduğunu zannetmiyorum; ama,
önce bu yasal konuları düzeltmemiz gerektiğine inanıyorum.
Bakınız, bu konuda Ulaştırma Bakanımız Sayın Yaşar Topçu şöyle diyor : "Bu yayınların
yasal olmadığını biliyoruz, Anayasaya aykırı olduğunu söylüyoruz. Savcılığın açtığı soruştur
manın sonucunu bekliyoruz. O sonuç geldikten sonra, ona göre hareket edilecektir" Sanatçı
lar bundan memnun değil; sanatçılar, korsan radyoların kaset satışlarını olumsuz yönde etki
lediğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. TRT Yüksek Kurulu Başkanı Yıl
maz Büyükerşen, bu televizyon istasyonlarının yasal olmadığını, korsan olduklarını ve kural
tanımadıklarını, yasasız ve kuralsız yayın yaptıklarını söyleyerek, bunların ivedilikle ve acil olarak
kapatılması gerektiğini söylüyor. Gene Ulaştırma Bakanımız Sayın Yaşar Topçu, korsan rad
yoların deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bunların kapatılması ge
rektiğini söylüyor. Başbakanımız Sayın Demirel, bu konuyla ilgili bir soruya şöyle cevap veri
yor, : "Deveye sormuşlar : Boynun niye eğri? O da, nerem doğru ki demiş." Sayın Çağlar da
bu konuda dertli; "bana şantaj yaptılar. Seninle ilgili elimizde çok kaset var; aman bizim hak
kımızda herhangi bir girişimde bulunmayın; yoksa, sizin bu kasetlerinizi piyasaya süreriz dediler"
diyor. Sayın Turgut Özal, Kemal Uzan ve Cem Uzan'ı.Köşke çağırarak, "Yaptığınız ayıptır ço
cuklar; Ahmet'in hakkını yemeyin, hakkını verin. Yoksa, çekerim kulağınızı" diyor. Başbakan
Sayın Demirel yine bu konuda, "Yumağın ucu kaçmış, bulmak mümkün değil. Bakalım, in
şallah bulacağız" diyor. Sayın Turgut özal, yine, "İpin ucunu iyice kaçırdılar. Biz bunun bu
safhaya geleceğini bilmiyorduk; ama, en azından şu anda bu. Hükümet Savunma Sanayiine
bunlardan pay alsın; en azından onu yapsın" diyor. Sayın Demirel ise, bu özel televizyonları
Acem kılıcına benzetiyor.
Değerli arkadaşlarım, bu konuda birçok insan, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Ba
kanı, herkes birçok şey söylemiş. Artık fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Televizyon yayınların
da kullanılabilecek frekanslar tüm ulusun malıdır. Bunların, Anayasanın belirttiği eşitlik ilke
sini ihlal etmeyecek usullerle özel kuruluşlara tahsisi düşünüldüğünde, herşeyden önce, kuru
luşun nasıl bir hukukî kimlik taşıması gerektiğini tespit etmek şarttır. Bunun için önce anaya
sal düzenleme yapılmalıdır. Daha sonra bu verici istasyonlarının uyması ve uygulaması gere
ken yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yeni düzenlemenin nasıl yapılacağı ayrı bir tartışma
konusudur; ancak, bizim için bugün asıl konuşulması ve tartışılması gereken konu, bu televiz
yon istasyonlarının bugünkü durumuyla yasal olmadığıdır. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir.
Bu televizyon şirketleri yasal olmadığı halde, PTT nasıl kanal kiralamıştır? Yasal dayana
ğı var mıdır? Bu sözleşme yapılırken herhangi bir siyasî baskı yapılmış mıdır? Magic Box'ın
ortaklarından birisinin Cumhurbaşkanının oğlu olması, bu kuruluşa bir avantaj sağlamış mı
dır; gibi konuların araştırılması için; yine Magic Box'ın, yasal olmadığı halde, bir kamu ban
kasının bu şirketin kullanacağı malzemelerin temininde yardımcı olması, kredi gibi normal ban
kacılık işlemlerinin dışında, özel olarak kiralama yöntemleriyle 25 milyar 352 milyon liralık
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fînansal kiralama tahsisi yapması doğal mıdır, normal midir? Bu tahsisi yaparken herhangi
bir siyasî baskı yapılmış mıdır; gibi konuların araştırılması için; gerek kredi, gerekse başka ko
laylıkların sağlanmasında bu şirkete Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi nasıl verilmiş
tir? Bu şirketi Devlet Planlama hangi amaçla teşvik etmiştir? Bu teşvik belgesinin verilmesin
de gene herhangi bir siyasî baskı yapılmış mıdır? Ahmet özal korunmuş mudur, kollanmış
mıdır; gibi konuların araştırılması için; gene Magic Box International'in yurt dışındaki ve Tür
kiye'deki ortaklık payları nasıldır? Bu şirket için verilen teşvik belgesi hangi kolaylıklar için
kullanılmıştır? Bu teşvik belgesiyle yurt dışındaki harcamalar için herhangi bir avantaj sağla
mış mıdır; gibi konuların araştırılması için; söz konusu şirket, ülkemize bugüne kadar ne ka
dar vergi ödemiştir? En büyük gelir kaynağı reklam gelirleri olan bu reklam için de Türkiye'de
tanıtım yapan, reklamların parasını Türkiye'den alan, Türkiye'den alman ancak, sadece yayını
yurt dışından yaptığı için Türkiye'ye vergi ödemeyen bu şirketin yabancı ülkelere ne kadar ver
gi ödediğinin ortaya çıkarılması için, bu araştırma önergesinin kabul edilmesi gerektiğine ina
nıyorum.
Magic Box'ın ortaklarından Cem Uzan'ın, tmar Bankası yoluyla yurt dışına kaçırdığı id
dia edilen paraların ne kadar olduğu veya kaçırılıp kaçırılmadığı konusunun açığa çıkması için
bu Meclis araştırmasının açılmasının gerekli olduğuna inanıyorum.
Magic Box*ın ortaklarından Ahmet özal'ın, gümrük komisyoncusu Turgay Aksoylu'ya
olan 20 milyar liralık borcu hangi ticarî faaliyetten kaynaklanmaktadır? Böyle bir borç-alacak
ilişkisi var mıdır, varsa bu hangi malların gümrüğü için önenen komisyondur? Bunların araştı
rılması için bu Meclis araştırmasının kabul edilmesinin gerektiğine inanıyorum.
Magic Box'ın sermayesi ne kadardır? Ahmet özal, ortaklık payına düşen sermayesini na
sıl ve ne zaman ödemiştir, bu ödediği paralan nasıl kazanmıştır, nereden almıştır? Bunların
araştırılması için bu Meclis araştırmasının açılmasını gerekli görüyoruz.
Magic Box'ın bazı işadamları, sanayiciler ve siyasîler hakkında şantaj kasetleri hazırladı
ğı iddiaları vardır. Hazırlanmış böyle kasetler var mıdır? Bu kasetlerdeki olaylar gerçek midir,
yalan mıdır? Bunların ortaya çıkartılması için bu araştırmanın açılmasının gerektiğine ina
nıyorum.
Magic Box'ta yayınlanan ANAP ve tmar Bankası reklamlarından ne kadar para alınmış
tır? Bu reklam paraları, ödeyenlerin ve alanların gelir-giderlerinde gösterilmiş midir? Bunların
araştırılması gerekmektedir, bu nedenle bunun kabul edilmesinin gerektiğine inanıyorum. Ya
sal olmasa dahi, yayın politikasında tarafsız olması gereken Magic Box tarafsız olabilmiş mi
dir? Bir siyasî partiye avantaj sağlamış mıdır ve açıkça destek olduğu bilindiği halde, bugüne
kadar bu konuda bir şeyler yapılabilmiş mi, yapılamamış mı veya bundan sonra bir şeyler ya
pılabilir mi gibi konuların açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu konuda bilgilenmesi ayrıca MBI'nın, Star-1 adıyla yayın yapmasının yasal olup olmadığının araştırılması ve bunu emsal göste
rerek yayın yapan diğer televizyon kuruluşlarının ve radyoların da yasal olup olmadıklarının
araştırılması ve bir an önce yasal hale getirilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin
böyle bir araştırma önergesini kabul edeceğini umuyor, Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kul.
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Sayın Rasirri Zaimoğlu ve arkadaşlarının başta TRT olmak üzere tüm yayın yapan televiz
yon istasyonlarının bu konuyla birleştirilmesi hususundaki önerisini dikkate alamıyoruz, o ay
rıca bir araştırma önergesi konusudur. Gerekçesiyle birlikte Başkanlığa verildiğinde öngörüşmesi, sırasında yapılacaktır.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yerimden bir arzda bulunabilir mi
yim efendim?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, bunun bir örneğini Yüce Mecliste daha
önce görüşülen tıp fakültelerinin durumuyla ilgili bir araştırma önergesinde yapmıştık; zabıt
larda vardır. Sayın Ali Uyar Beyefendinin, tıp fakültelerinin 1980'den sonraki durumunu araş
tırmak üzere verdiği önerge, gene grupların mutabakatı ve sayın bakanın katılmasıyla bütün
tıp fakültelerinin geçmişe dönük ve bugünkü tıp eğitiminin durumunu inceleyen bir önerge
haline getirilmişti.
O nedenle, tek başına bu örnekten de hareket ederek, olumlu yaklaşabilirsek, Meclise da
ha faydalı bir iş yapacağımız kanaati içerisindeyim.
Takdirlerinize arz ediyorum efendim.
BAŞKAN — Efendim, bu aşamada mümkün göremiyoruz, sonra gereği yapılır.
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Meclis araştırması yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bundan sonraki önerge, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli ve arkadaşlarının öner
gesidir ve İstanbul'un sorunlarıyla ilgilidir. Kalan çalışma zamanı içerisinde önergeyi görüşüp
tamamlamak mümkün olmayacağından, sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek
için, 30 Eylül 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.15
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B)

YAZILI SORULAR

VE

CEVAPLARI

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci 'nin, genel ve katma bütçeli KİT'lerde çalışan
işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Şerif Ercan'ın yazılı cevabı (7/255')
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
•

Adnan Kahveci
İstanbul

Soru : Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla KİT'lere DYP-SHP Hükümeti kurulduktan
sonra ihtiyaç olmadığı halde işçi alındığı iddiaları vardır. Bu arada daha önceki hükümetler
döneminde işe alınan mevsimlik işçilerin işlerine son verildiği, bunların yerine DYP ve SHP'ye
yakın olduğunu iddia eden işçilerin alındığı iddia edilmektedir.
1. Kuruluş bazında DYP-SHP Hükümeti, hükümeti devraldığında; kamu kuruluşların
da ve KİT'lerde çalışan daimî ve geçici işçi sayıları ne idi?
2. Hükümet kurulduğundan beri işine son verilen daimî işçi ve geçici işçi sayısı yine ku
ruluş bazında nedir?
3. Hükümet kurulduğundan beri, kuruluş bazında işe alınan daimî işçiler, geçici işçiler
ve mevsimlik işçilerin sayısı ne kadardır?
4.

İşine son verilen işçilerin varsa suçları nedir?

5. KİT'lerin aşırı istihdam yükünün olduğu belirtilen bir dönemde KİT'lere ve diğer ka
mu kurum ve kurutuşlarına daha fazla işçi alınmasını hangi gerekçeyle izah ediyorsunuz?
6.

Yapılan işçi alımlarında partizanlık olduğu iddiasına ne diyorsunuz?
TC. . .
Başbakanlık
Devlet Personel Başkanlığı
Sayı : 136/07701

25.9.1992
•

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 7.7.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/7/255-1895/9953 sayılı yazınız.
ligi yazınız ekinde gönderilen ve İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci tarafından verilen
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin bilgiler soru önergesindeki sıraya uygun ola
rak aşağıda sunulmuştur.
1. 1.12,1991 tarihi itibarı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ilişkin bilgiler
şu şekildedir.
a) Genel Bütçeli Kuruluşlarda fiilen çalışan daimî işçi sayısı 58 888,
b) Katma Bütçeli Kuruluşlarda (üniversiteler hariç) fiilen çalışan daimî işçi sayısı 84 053, "
c) özel Bütçeli Kuruluşlarda fiilen çalışan daimî işçi sayısı 15 271,
d) Kamu iktisadî teşebbüslerinde fiilen çalışan daimî işçi sayısı 337 577,
Olmak üzere toplam daimî işçi sayısı 495 789 dur.
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Bu kuruluşlarda 1.7.1992 tarihi itibarı ile çalışan daimî işçi sayısı ise 479 210 dır. Görüle
ceği üzere, 31.7.1992 tarihi itibarı ile daimî işçi sayısında 16 571 azalma meydana gelmiştir.
2. 31.12.1991 tarihi ile 1.7.1992 tarihleri arasında işten ayrılan işçilere ilişkin bilgiler şu
şekildedir.
a)
b)
c)
d)

Genel Bütçeli Kuruluşlarda 1 110 daimî işçi,
Katma Bütçeli Kuruluşlarda 2 088 daimî işçi,
özel Bütçeli Kuruluşlarda 618 daimî işçi,
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 15 632 daimî işçi,

Olmak üzere toplam 19 448 daimî işçinin işinden ayrıldığı tespit edilmiştir. İşten ayrılan
işçilerin büyük bir çoğunluğunu 25 hizmet yılını tamamlayıp emekli olan işçiler teşkil etmektedir.
3. 31.12.1991 tarihi ile 1.7.1992 tarihleri arasında işe alınan işçilere ilişkin bilgiler şu şe
kildedir.
a) Genel Bütçeli Kuruluşlarda 963 daimî işçi,
b) Katma Bütçeli Kuruluşlarda 84 daimî işçi,
c) özel Bütçeli Kuruluşlarda 143 daimî işçi,
d) Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 2 187 daimî işçi,
Olmak üzere, 3 377 daimî işçi işe alınmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi uygulaması adam/ay esasına göre yürütülmek
tedir. Buna göre, Bütçe Kanunlarında yer alan hükümler çerçevesinde kamu kurum ve kuru
luşlarına malî yıl içinde adam/ay olarak belirli bir sayıda işçi çalıştırma izni verilmekte ve ku
ruluşlar da işlerinin özelliklerini dikkate alarak geçici statüde işçi çalıştırmaktadırlar. Bu işçi
lerin bir kısmı bir aydan daha az süreli, bir kısmı bir, iki veya üç ay süreli olabileceği gibi 11
ay süre ile de çalıştırılabilmektedirler. Bu nedenle, Bütçe Kanunlarındaki hükümler uyarınca
adam/ay olarak vize edilen geçici işçi limitleri içinde kalmak kaydıyla, kuruluşlar üretim veya
hizmetleri bakımından yılın yoğun olan zamanlarında geçici işçi çalıştırmaktadırlar. Bu yüz
den hükümetimizin iktidara geldiği tarih ile 1.7.1992 arasındaki geçici işçi hareketini bu iki
dönemde vize edilmiş adam/ay cinsinden geçici işçi vize sayıları ile mukayese etmek gerek
mektedir.
İktidara geldiğimiz tarihte, bizden önceki iktidar tarafından 1991 yılı Bütçe Kanununa da
yanılarak vize edilen geçici işçi pozisyonu 2 041 631 adam/ay iken 1.7.1992 tarihi itibarıyla vize
edilen işçi geçici işçi sayısı 2 023 664 adam/ay olmuştur.
Görüldüğü gibi, genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî teşebbüslerindeki
geçici işçi pozisyonu sayısı da daimî işçilerde olduğu gibi artmamış, tersine azalmıştır.
Kaldı ki, yeni kurulan birimler dışında geçici işçi vizesi yapılması da 1992 yılı Bütçe Kanu
nu hükümlerine göre mümkün bulunmamaktadır.
4. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlerine son verilen işçilerin, genellikle, devam
sızlık ve işyeri disiplin hükümlerine uymama gibi disiplin suçlarını işledikleri tespit edilen ve
haklarında toplu iş sözleşmelerinin disiplin hükümleri uygulanan işçiler oldukları yapılan araş
tırmadan anlaşılmaktadır. İşçilerin 1475 sayılı İş Kanunu ve toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde
iş güvenlikleri teminat altına alınmış olup, hükümet tarafından siyasî nedenlerle ve mevzuata
aykırı şekilde işlerine son verilmesi esasen mümkün bulunmamaktadır. ,
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5. Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kamu iktisadî teşebbüsle
ri de dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına hizmetin gerektirdiğinden fazla işçi alın
ması söz konusu değildir. Aksine daimî ve geçici işçi sayılarında azalma meydana gelmiştir.
Diğer taraftan, gerek genel ve katma bütçeli kamu kurumlarına gerekse KİT'lere daha fazla
işçi alınması, ilgili mevzuat gereği mümkün bulunmamaktadır. 25.3.1992 tarih ve 3790 sayılı
1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 50 nci maddesi uyarınca, kurulması veya genişletilmesi öngö
rülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1991 Malî Yılında vize edilmiş miktarları aşa
cak şekilde vize yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1992 yılına ait genel yatırım ve finans
man programına ilişkin 11.10.1991 tarih ve 9/2330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın
4 üncü maddesi ile bu kuruluşların personel sayısı dondurulmuş olup, ancak zorunlu hallere
münhasır olmak kaydıyla, yıl içinde ayrılan personel sayılarının °/o 20'sini geçmemek üzere
personel almaları mümkün bulunmaktadır.
6. İşçi alımları, bu konuyu düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Hükümetimiz, uygulamaların mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesine titizlik ve özen
göstermekte olup, işçi alımlarında partizanca davranış kesinlikle söz konusu olmamaktadır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Şerif Ercan
Devlet Bakanı
2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Afyon 'da Çevre İl Müdürlüğünün ne zaman ku
rulacağına ilişkin sorusu ve Çevre Bakam B. Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/279)
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
Dr. Gaffar Yakın
Afyon
Afyon'da 6 Mayıs'ta Heybeli Kaplıcasında düzenlenen "Eber Gölü ve Çevre" konulu sem
pozyumda Bakanlık olarak 30 ilde kurulmasını planladıkları çevre müdürlüklerinin ilkinin Af
yon'da kurulacağını söylemiş ancak aradan 3 gün geçtikten sonra Ankara'da basına yaptığınız
açıklamada çevre il müdürlüklerinin kurulacağı 30 ili istihdam edecekleri personel sayısıyla
tek tek açıklarken, Afyon'un bu iller arasında bulunmadığı görülmüştü. Ancak, yazılı mahallî
basının sözünüzü hatırlatması üzerine, sözünüzden dönmediğinizi ve iki ay içerisinde kurula
cağını Sayın Afyon Valisi aracılığı ile kamuoyuna bildirmiştiniz.
İki aylık süre 12 Temmuz 1992'de dolmuş bulunmaktadır. Afyonlu vatandaşlarımız Çevre
İl Müdürlüğünün gerçekten Afyon'a açılıp açılmayacağını ve açılacaksa bunun ne zaman ger
çekleşeceğini açıklar mısınız?
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TC.
Çevre Bakanlığı
Sayı : B.19.0.PDB.0.71.00.04/2357/08411

O:1

22.9.1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 11.9.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/279.2061/10697 sayılı yazınız.
Bakanlığımızın Afyon İlinde Taşra Teşkilatı (Çevre ti Müdürlüğü) kurulması ile ilgili ilgi
yazınız eld Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın soru önergesi incelenmiştir.
Bakanlığımızın Kuruluşu ile ilgili 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kanunlaştı
rılması çalışmaları devam etmekte olup, Bakanlık ve ilgili kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.
27.4.1992 tarih ve 92/3015 sayılı Kararname ekinde yayınlanan ve kurulma çalışmaları de
vam eden iller dışında kalan bütün illerle birlikte bu Kanun Taslağı kapsamında Afyon, Bartın
ve Sinop illerinde de il Müdürlüğü teşkilatı ile ilgili düzenleme yapılmış, Kanun Tasarısı Ka
nunlaştığında konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilerek adı geçen illerde
il teşkilatı kurulacaktır.
Bakanlar Kurulu Kararı istihsali işlemine hazırlık olması bakımından 3046 sayılı Kanu
nun 17/d maddesi gereğince 13.5.1992 tarih ve 01.153.04.992 sayılı yazımızla Devlet Personel
Başkanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri istenmiş, Devlet Personel Baş
kanlığının 7.7.1992 tarihî ve 116.04241 sayılı yazıları ile uygun görüşü alınmış olup, Devlet Plan
lama Müsteşarlığının görüşleri beklenmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
3. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İktidar Partisi Milletvekilleri tarafından
dağıtılacağı iddia edilen geçici kadrolara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin 'in yazılı
cevabı (7/282)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
müsaadelerinizi arz ederim.
Saygılarımla.

N

Şerif Bedirhanoğlu
Van
Soru :
1. ilimize verilen 1 000 geçici kadronun iktidar milletvekilleri tarafından dağıtılacağı söy
leniyor. Haber doğru mudur?
2. iktidar partilerine oy vermeyen diğer vatandaşlarda bu geçici kadrodan yararlanacak
lar mı?
3. Devletin yetkili, organları dururken milletvekillerinin geçici kadroları akrabalarına da
ğıtmalarını doğru buluyor musunuz?
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25.9.1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kan. Kar. Dai. Bşk.'nın 11,9.1992 gün ve
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/282-2095/11046 sayılı yazısı.
Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun yazılı soru önergesi incelenerek hazırlanan cevap
aşağıya çıkarılmıştır.
Arz ederim.
ismet Sezgin
İçişleri Bakanı
1. Van İli emrine verilen geçici işçi kadrolarının kullanımı tahsis edilen Kurum ve Kuru
luşlara aittir.
2.
3.

Bu kadroların dağıtımı Bakanlığıma ait değildir.
Böyle bir durum bulunmamaktadır.

4. —Kütahya Milletvekili M. RaufErtekin'in, Kütaftya-Merkez ve çevre karayollarına ilişkin
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/304)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Rauf Ertekin
Kütahya
Sorular :
1. Kütahya-Balıkesir Devlet Karayolunun açılması hususunda herhangi bir çalışma var
mıdır?
2. Devam eden Kütahya-Simav Karayolunun abide varyantları durdurulmuştur. Devam
etmesi hususunda ödenek ayrılması düşünülüyor mu?
3. Kütahya İli Merkez çevre yolunun ödeneği bitmiştir. Yeni ödenek ayrılması hususun
da ne düşünüyorsunuz?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/4324

28.9.1992

Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M.'nin 27 Ağustos 1992 gün ve Kan. Kar. Md. : A.01.0.GNS.0.10.00.027/304-2157/11430 sayılı yazısı.
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Kütahya-Merkez ve çevre karayollarına ilişkin ilgi yazı ilişiğinde alınan Kütahya Milletve
kili Mehmet Rauf Ertekin'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
— Kütahya-Balıkesir Bağlantısı; 1992 yılı Yatırım Programında yer alan Balıkesir-Dursunbey,
(Balıkesir Çevreyolu Dahil) projesinin içinde Balıkesir-Kepsut ve Balıkesir Çevre Yolu olmak
üzere iki ayrı proje ihale edilmiştir. 1992 yılı ödeneği 13 milyar TL. olan söz konusu iş için
"Yatırımları Hızlandırma Fonundan" 4 milyar TL. daha ek ödenek alınmış olup, BalıkesirKepsut yolunun biran önce yapımı tamamlanarak trafiğe açılmasına çalışılmaktadır.
"Balıkesir-Dursunbey (Balıkesir Çevre Yolu Dahil)" projesine Dursunbey-Harmancık ke
simi de ilave edilerek 1993 yılı Yatırım Programı Tasarısına teklif edilmiştir.
Söz konusu yolda, Etüt ve Proje çalışmaları tamamlanmış olup, ödenek imkânları ölçü
sünde yapım ve asfalt çalışmalarına başlanabilecektir.
— Kütahya-Simav (Derbend ve Simav-Gediz Varyantı) yolu; Toplam 32 km. uzunluğun
daki yolda önceki yıllarda 10 km. lik Ayvalı Rampalarının toprak ve alttemel işleri bitirilmiştir.
1992 yılı Yatırım Programında 1 milyar TL. ödenek ile üst yapı malzemesi temini ve Ayva
lı Rampalarının asfaltı yapılacaktır.
1993 yılı Yatırım Programı Tasarısında bu proje için 6 milyar TL. ödenek teklif edilmiştir.
— Kütahya-Tavşanlı (Kütahya Geçişi Dahil) yolu; Toplam 67 km. uzunluğunda olup, 1990
yılında ihale edilmiştir. Bugüne kadar Kütahya Geçişinde çalışmalara devam edilerek, 6 milyar
TL. harcama yapılmıştır.
Söz konusu yol için, 1992 yılı Yatırım Programında 13 500 milyon TL. ödenek ayrılmış
olup, bu ödenekle çalışmalara devam edilmektedir.
Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatından da "Yatırımları Hızlandırma Fonu" tertibinden
5 milyar TL. ek ödenek talep edilmiş olup, bu ödeneğin verilmesi halinde çalışmalar hızla de
vam edecektir.
Bunun yanında, 1993 yılı Yatırım Programı Tasarısında da söz konusu yol için 39 milyar
TL. ödenek teklif edilmiştir.
Bilginize arz ederim.
Onur Kumbaracıbaşı
Bayındırlık ve iskân Bakanı
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı
altında televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul İlinin
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
3. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13)
4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14)
5.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/7)
6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16)
8. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
9. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
10. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)
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11. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
12. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
13. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/21)
14. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
15. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
16. — Sakarya Milletvekili Ceyat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
17. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
18. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
19. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
20. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27)
21. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
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22. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102»ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30)
24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, trafik kazalarının
, önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31)
25. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde
bulunduğıı sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
26. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve'29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
27. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyaT
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35)
29. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36)
30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
32. —- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)
33. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verirnli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önereesi (10/38)
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34. —Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarım tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
35. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarım ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/40)
36. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
37. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis,
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
39. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)
40. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
41. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca,
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)
42. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ye gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
. 43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın* 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49)
45. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
46. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/50)
47. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52)
49. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
50. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54)
51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
52. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
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54. — Diyarbakır MiucıveKili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57)
55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
56. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
57. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
58. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
60. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63)
61. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"nc katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66)
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/67)
65. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/68)
66. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/18)
^
67. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19)
68. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69)
69. —• Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kafkaslar'da yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20)
70. — D.Y.P. Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve S.H.P.
Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhazya Özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21)
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1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
v
önergesi(6/68)
*2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71)
3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/73)
4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80)
6. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81)
/
7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)
8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83)
v
9.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada ön
celikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/85)
10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)
11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)
*12. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90)
*13. — Kastamonu Milletvekili Murat Başcsgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/99)
*14. — Kastamonu Milletvekili Murat Başcsgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/100)
*15. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım
ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101)
16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102)
17. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103)
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18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106)
19. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)
20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113)
.
21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı- nlan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
22.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)
*23. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120)
*24. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121)
25. —• İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/123)
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124)
*27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın
almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/125)
28. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/126)
29. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/127)
30. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul- Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/128)
31. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129)
*32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130)
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*33. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)
34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'dcki bazı
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/132)
35. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
36. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134)
37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135)
38. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankarı Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136)
,
39. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137)
*40. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
*41. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/139)
*42. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140)
43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142)
~~
-.•' 44. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)
45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/144)
46. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/145)
47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)
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48. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/147)
49. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/148)
*50. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149)
51. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının,neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150)
52. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'hın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151)
53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152)
*54. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153)
55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154)
*56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat,
Aralık -Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/155)
57. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156)
58. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157)
59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/159)
60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/160)
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61. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/161)
62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162)
63. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163)
64. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164)
65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166)
66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soı u
önergesi (6/167)
*67.— Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara.iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168)
*68. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli
Dicle ilçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169)
69. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170)
70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171)
71. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)
72. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173)
73. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174)
74. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)
75. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi Ericek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176)
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76. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)
77. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/178)
78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179)
79. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180)
80. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/181)
*81. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182)
*82. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/183)
83. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/185)
84. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187)
85. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/189)
*87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190)
88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/191)
*89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192)
*90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/193)
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91. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194)
92. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerlcr'in, İl Çevre Koruma Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
93. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197)
94. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198)
95. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmara'ş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199)
96. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
97. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesin
de yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/202)
98. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan ve Ycmliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/203)
99. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/204)
100. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205)
101. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206)
102. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/208)
103. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209)
104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun,1 Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210)
105. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
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107. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213)
,
108. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYlt
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
109. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü sbru önergesi (6/215)
110. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216)
111. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/217)
112. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218)
113. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/219)
114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/220)
415. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221)
116 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/222)
117. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223)
118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)
119. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
120. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226)
121. — Karamar; Mi İlet vekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227)
122. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228)
. 123 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/229)
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124. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)
125. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/231)
126. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kfızımkarebckir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
127. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234)
128. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235)
129. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236)
130. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237)
131. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. kömür sahalannda kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238)
132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239)
133. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240)
134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241)
135. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/242)
136..— Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243)
137. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244)
138. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1)
139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.İ. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245)
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140. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246)
141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247)
142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)
143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/251)
144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252)
145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/254)
146. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255)
147. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/256)
148. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/257)
149. — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258)
150. — Trabzon Milletvekili Kemalettin GÖktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259)
151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260)
152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kağıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/262)
154. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263)
155. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264)
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156. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265)
157. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)
158. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/267)
159. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268)
160. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
161. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi "(6/270)
162. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271)
163. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü
soru önergesi (6/272)
164. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273)
165. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
166. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mn, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
167. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275)
168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276)
169. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277)
170. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278)
171. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'in, Eximbank Genel Müdürünün
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279)
172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük Ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/280)
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173. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARÎŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)
174. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maİiye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282)
175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)
176. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan,
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri'Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284)
177. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya îli ve Emet İlçesi S.S.K.
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/285)
178. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286)
179. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287)
180. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/288)
181. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru
önergesi (6/289)
•
182. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290)
183. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)
184. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293)
185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palü-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
186. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296)
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188. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297)
189. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
190. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299)
191. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300)
192. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302)
193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)
194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304)
195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305)
196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306)
197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307)
198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
200. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310)
201. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/311)
202. — Samsun Milletvekili Ali Escr'in, Düzce-Ycniçağa-Gcrede-Kızılcahamam
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312)

6
SÖZLÜ

SORULAR

203. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/313)
204. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)
205. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315)
206. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)
207. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317)
208. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318)
209. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/319)
210. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)
211.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321)
212. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)
213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav ilçesi imam
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323)
214. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324)
215. — IstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325)
216. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326)
217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328)
'•
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218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329)
219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan-Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330)
220. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333)
221. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)
222. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnczit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335)
223. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişlcrİ Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336)
224. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337)
'
225. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339)
226. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340)
227. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341)
228.— Bitlis Milletvekili Edip Safdcr Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/342)
229. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)
230. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344)
231. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)
232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)
233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişlcrİ Bakanından sözlü soru önergesi
(6/347)
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234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü Sağlıkevi'nc ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)
235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/349)
236. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)
237. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen
Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)
238. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarba
kır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)
239. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kur
tul ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/353)
240. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)
241. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356)
242. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)
243. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü
ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/358)
244. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/359)
245. — Ankara Milletvekili Yücel Scçkincr'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)
246. -r- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergisini ödemediği iddia
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)
247. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline: '.ijkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/362)
248. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada
öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/363)
249. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGIK Zirvesine katılanlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)
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250. — istanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/365)
251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların
milletimizi büyük bir ahlakı çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/366)
252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/367)
253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368)
254. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdcr'in, basında yer alan Emlak
Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/369)
255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlathbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/370)
256. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli bo
yutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)
257. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda gi
derek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)
258. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ye çevre kirlili
ğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)
259. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz
kazalarının ve çevre kirliliğinin Önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374)
260. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği per
sonel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)
261. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376)
262. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/377)
263. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta gö
revli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378)

6
SÖZLÜ

SORULAR

'
264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, ertelcricn grevlere ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379)
265. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teş
kilatı ye bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/380)
266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in emekli dul ve yetimlerin
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)
267. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382)
268. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalcmli'nin, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383)
269. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384)
270. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/385)
271. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/386)
272. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güncy'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387)
273. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388)
274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/389) •
275. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) --. 276. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline ya
pılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/391)
277. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
278. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393)
279. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/394)
280. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta Hine yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)
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281. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
282. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)
283. —Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)
284. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399)
285. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/400)
286. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401)
287. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402)
288. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403)
289.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404)
290. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405)
291. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406)
292. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnccöz'ün, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/407)
293. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408)
294. — Van Milletvekili Fcthullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409)
295.—Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/410)
296. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz ye
rip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411)
297. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman
tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine
. ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma
tarihi 2.7.1992)
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun
d'

Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992)
3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ye 355 Saydı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı": 116) (Dağıtma tâ
rih! : 6.7.1992)
I
6.— 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97)
(S. Sayısı : ı21) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
7. — Harp Okulları Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 25.8.1992)
8. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992)
9. —Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi :
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10. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun,
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
X İl. — işletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna îlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı :
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi :
2.7.1992)
X 13. —• Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi :
2.7.1992)
X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri'komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı :
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
' '
X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde. Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
18. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
19, _ Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma
tarihi ; 5L51992V
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı :
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992)
22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili
Baki Tuğ, ile tzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378,
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992)
24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992)
25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Teklifi ve. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12)
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992)
,
X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S.
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
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X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
29. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992)
X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)'
X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında' Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298)
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
34. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara IlişkinKanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
35. _ ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk P a 
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi :
3.3.1992)
36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992)
37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992)
38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağılma tarihi : 24.4.1992)
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun T/asarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma
tarihi : 27.4.1992)
41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı:
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992)
X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1V343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14:5.1992)
X 44.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında im
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki've Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
48.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
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X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S.
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 52. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı :
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 53. —Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
55. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi :
1.6.1992)
'
56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair .
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma
tarihi : 2.7.1992)
57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
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X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür
ve Bilimsel Alanlarda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : .
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
,
X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 62, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı :
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114)
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
66. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
67. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
68. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadışının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) t
70. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı: 165) (Pağıtma tarihi : 21.9.1992)
34
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71. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992)
73. — Kars Milletvekili Zeki Nacİtarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
74. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992)
X 75. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 76. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 77. —-1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde Öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı :
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 79. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302)
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
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X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağılma tarihi : 23.9.1992)
X 81.'—Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 82. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı :
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
84. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tari
hi : 23.9.1992)
X 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
86. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı: 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992)
(X)

Açık oylamaya tabi isleri gösterir.
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