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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
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A)

ÖNERGELER

26

1. — Belçika'ya gidecek olan Dışişfibri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/854)

26

TEZKERELER

VE

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI
MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ

VE

1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son gün
lerde cezaevlerinde meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulundu
ğu iddiasıyla, Adalet Bakam Mehmet Seyfi Oktay hakkında gensoru açılması
na ilişkin önergesi (11/17)
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2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar
Kurumu ile SİSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul
kiralanmasına ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle söz
leşmeler yaptığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili mad
delerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Ay
kut hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15)

30:32

V. — ÖNERİLER

32

A)

32

DANIŞMA

KURULU ÖNERİLERİ

1. — (11/17) esas numaralı gensoru önergesi ile (9/15) esas numaralı Meclis
soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri ve görüşme günlerine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi '
B)

SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

32:33
33

1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ve Genel Kurulun 2.3.1993,
3.3.1993 ve 4.3.1993 günlerindeki çalışma saatlerine ilişkin DYP ve SHP grup
ları müşterek önerisi

33:39

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI

39,57

A)

ÖNGÖRÜLMELER

39,57

1. — Şırriak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dai
resi içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştır
mak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13)

39:55,57:81

2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla
ve özel Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuştur
mak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)

39:55,57:81

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. — Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın kendisine sataşması nedeniyle konuşması

56
56:57

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR

81

A)

81

SÖZLÜ SORULAR

VE CEVAPLARI

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, bakanlık yayınlarına ve
yasak kitaplara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın cevabı
(6/87)

81:85

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)

85

3. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı (6/133)

85:86

= 4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145)

86
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146)

86

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli KüçükçekmeceBüyükçekmece-Silivri-Çatajca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir
hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/147)

86

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ya
şar Topçu'nun cevabı (6/171)

86:88

8 . — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Va
liliğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/199)

88

9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne
zaman ve nasıl getirileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Ersin Faralyalı'nın cevabı (6/204)

88:89

10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin
sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın cevabı (6/205)

89:90

11. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANA
Yİİ hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)

90

12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)

90

13. -— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda
"İstisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/216)

90

14. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından soru
su ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/222)

90:93

15. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörele
rinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilmesi için bir sanayi kurulup, ku
rulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/223)
16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç,
sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/225)
17. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin de
miryolu projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı
(6/226)
18. — Karaman Milletvekili, S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uy
gulanan doğalgaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228)
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19. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı
- Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis ka
rakolu ve diğer ihtiyaçlanna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)
20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkın
mada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/231)
21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımka
rabekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bun
ların personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)

97

97

97

22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek ile
Karaman-Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/235)
23. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, televiziyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236)

97

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp
açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237)

97

25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. kömür sahalarında kö
mür çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışma
lar yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Ersin Faralyalı'nın cevabı (6/238)

98:100

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni
asıllıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239)
27.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şir
ketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/240)
'
28. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241)

97
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29. — Kayseri Milletvekil Mustafa Dağcı'nın, Kayseri-Tomarza İlçesi Cücün Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/242)

100

30. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet
eden bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/243)

100:102

31. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak
vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mü
rekkebinin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/244)
32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mü
rekkebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından yazılı soru önergesi (6/327)
.— 4 — -
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33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu pat
lamasını Önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245)

102:103

34. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alı
narak ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/247)

103

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Ter
mik Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)

103

36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin
boşaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252)

103

37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/254)

103

38. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlaması
nın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/255)
39. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, tstanbul-Fener'de
yapıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/256)
40. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu id
dia edilen asbest yataklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Ersin Faralyalı'nın cevabı (6/257)

103

103

103:105

41. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince aldığı id
dia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258)
42. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259)

105

43. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesi
nin nedenlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/260)

105

44. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261)

105

45. — Nevşehir Milletvekil Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan
vergi indiriminden dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/262)

105

46. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Istanbul-Gayrettepe Emni
yet Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/263)

105
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47. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, tstanbul-Çağlayan'da bulu
nan asfalt fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin sorusu
ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı (6/264)
48. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın
Devlet görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265)
49. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışman
larından birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklama
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)
50. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan
"Kaçakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/267)
51. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer
aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/268)
'
52. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün re
koltesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
53. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-IIıca İlçesi Tarım
Alet ve Makineleri Fabrikasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin cevabı (6/264)

106:108

108

108

108

108:109
109

109:111

54. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ispir-lkizdere, ÇobandedeHınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/271)
55. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum îli hava kirliliği
nin önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/272)

111

56. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara-Erzurum uçak se
ferleri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/273)

111

57. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendir
me Vakfı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/418) (1)

111

58. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlü
ğüne yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/274)
.

111

59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete
sokulan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/275)
60. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına
mensup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına iliş
kin-Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/276)

111
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61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usul
süz olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/277)

115

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/278)

115

63. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdü
rünün görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279)

115

64. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede ya
yınlanan "Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/280)

116

65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini
ödemeyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)

116

66. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
mu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)

116

67. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çı
kan, Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/284)
68. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K.
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/285)

.116

116

69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286)

116

70. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezo
potamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün İcapatıldıgı iddiasına
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı (6/287)

116:118

71. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine
yardım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/288)

118

72. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru
önergesi (6/289)

118

73. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendisleri
nin istihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290)
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74. — Elazığ Miletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet
Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/293)
75. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve
uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
76. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapıl
ması düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/296)
77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bismil Ilçesindeikâmet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra
işkenceyle öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/297)
78. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Hazro İlçesi Sarıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
79. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına ge
tirilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer va
kıflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299)
80..— Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300)
81. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'i bir milletveki
linin görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/302)
82. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj af
lanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)
83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/304)
84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen
yasanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük
- Bakanından sözlü soru önergesi (6/305)
85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında
Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/306)
86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları-.
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında
Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307)
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87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanu
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacakları
nın Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
89. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar
hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/310)
90. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstan
bul'dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/311)
91. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-GeredeKızılcahamam karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/312)
92. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşlet
mesinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/313)
93. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine
ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/314)
94. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uy
gulama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/315)
,
95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun
personel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/316)
96. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik per
sonelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/317)
97.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticileri
nin paralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/318)
98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal
haline dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/319)
99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara - Keçiören Sana
toryum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/320)
100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhu
riyetlerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/321)
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101. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, istanbul Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zo
runlu bekâret kontrolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru Önergesi (6/322)
102. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin-Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/323)

123

103. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı
hakkında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/324)

123

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bili
nen Yasada 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)
105. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika
gezilerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda ge
tirdikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326)
106. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmet
lerinden Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının du
rumuna ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328)
107.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329)
108. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333)
109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otopar
ka haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/334)
110. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fab
rikasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/335)
111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde parti
zanca tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/336)
112. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışın
da yapılan tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/541)
113. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Af
yon'da açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/337)
114. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/339)
115. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine ka
tıldığı iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340)
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116. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Pa
şa Yalısı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341)
117. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölge
sinde 13 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/342)
118. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan
Alkol Fabrikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/482)
İ19. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde
çalışan işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482)
120. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) •
121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık OcağVna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)
122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş,
Afşin, Andırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, he
kim, araç ve gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/346)
123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın - Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/347)
124. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hüyüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)
125. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Afşin İlçesinde FAK ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349)
126. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirle
rinden biri hakkında Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/538)
127. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yol
cuların karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/350)
128. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vize
siz gelen Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/351)
129. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin
Diyarbakır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/352)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanma
raş - Kürtül ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
sözül soru önergesi (6/353)
131. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin Bitlis - Tatvan, Kokarsu
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/355)
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132. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde gö
revli bir doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/356)
133. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karade
niz Ekonomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/357)
134. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdür
lüğü ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/358)
135. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabâğ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/359)
136. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/360)
137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği id
dia edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361)
138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/362)
" '. •
139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkın
mada öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/363)
140. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)
141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının im
zasının Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/365)
142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefon
ların milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/366)
143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organların
da yer alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/367)
144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddi
alarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368)
145. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Em
lak Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/369)
146. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Anka
ra Ahlathbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/370)
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147. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli
boyutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371)
148. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda
giderek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)
149.—İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kir
liliğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere iliş
kin Çevre Bakanından sözü soru önergesi (6/373)
150. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen
deniz kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374)
151. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, hükümetin izledi
ği personel politikasına ilişkin Başbakadan sözlü soru önergesi (6/375)
152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açı
lı? törenleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozuklukları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376)
153. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınla
nan "Yüzsüzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/377)
154. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta
görevli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/378)
155. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379)
156. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın mer
kez teşkilatı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen poli
tikalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, emekli dul ve yetim
lerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)
158. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/382)
159. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tüne yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/383)
.
160. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384)
161. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/385).
162. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, İsparta iline yapılan
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/386)
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163. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/387)
164. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/388)
165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta iline yapı
lan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/389)
166. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390)
167. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tü
ne yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/391)
168. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta îline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
169. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta îline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/393)
170. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/394) %
171. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/395)
172. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/396)
173. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/397)
174. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/398)
.
175. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/399)
176. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/400)
'
177. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/401)
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178. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta îline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/402)
179. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/403)
180. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/404)
181. — Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/405)
182. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 'Önergesi
(6/406)
183. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/407)
184. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/408)
185. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/409)
186. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tüne yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- '
gesi (6/410)
187. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
* 188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organların
da yer alan "vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu"
iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)
189. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Oca
ğında meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
Önergesi (6/526)
190. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mü
kelleflere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528)
191. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz
verip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411)
192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin,in, Kütahya - Simav İlçesinde
orman tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değer
lendirilmesine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)
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193. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmele
ri A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/530)
194. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)
195. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeni
den yapılandırılmasına ilişkin vee Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415)
196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, şeref salonları (VÎP)
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/416)
197. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Amasyalı markası ile üreti
len bozuk fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/417)
198. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/542)
199. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hak
kında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/419)
200. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420)
201. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Sem
tinde giderek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanandan sözlü soru öner
gesi (6/421)
202. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut
Barzani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/422)
203. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sa
nayicilere sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)
204. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Em
niyet Teşkilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/424)
205. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyün
den kaçırılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/425)
206. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşların
da Yönetim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/426)
207. —. İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20
Eylül 1992 tarihleri,arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet prog
ramının gerçekleşme durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427)
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208. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki as
kerlerimize ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından, sözlü
soru önergesi (6/428)
209. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. va
tandaşı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)
210. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/430)
211. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyase
ti Belgesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431)
212. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülke
mize gelen yapancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)
213. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433)
214. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile ya
pılan görüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434)
215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle ya
pılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)
216. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla ör
gütü bulunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/438)
217.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Ör
gütü bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/439)
218. — Bayburt Milletveldli Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teş
viki ve geliştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'taki Et Kombinasına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sımak olayının sorumlula
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)
B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.—Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Kahramanmaraş İmamHatip Lisesi ve yatılı bölge okulu yapımlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/625)
2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bolu-Düzce llçes Kırkharman
Köyü Sağlık Ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı
cevabı (7/635)
3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karamanlı Sağlık Müdürünün
Aksaray Sağlık Ocağına tayin edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/682)
4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, H.Ü. Fen Fakültesi öğretim üye
lerinden birinin iznini ABD'de geçirmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca karar
alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı
cevabı (7/718)
— 17 —

143
143
143
143
144
'
144
144
144

144

144

145
145
146

146

147:148

148:149

149:150

T.B.M.M.

B : 75

2 . 3 . 1993

O:1
Sayfa

5. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Başbakan'ın ismi verilen
okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı
(7/723)
6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Somali'ye yönelik ola
rak başlatılan "Umut Operasyonu''na ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri
Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/733)
7. — Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, Tokat çevre yolunun 1993 yılı
programına alınıp, alınmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı
Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/749)
8. — Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, Tokat'ın Erbaa İlçesi Karakaya Beldesinde yatılı İlköğretim Bölge okulu yaptırmak kaydı ile bağışlanan ar
saya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/751)
9. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Doğu Karadeniz sahil ke
simini Ünye üzerinden iç bölgeye bağlayacak olan yolun ne zaman tamamlana
cağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın
yazılı cevabı (7/753)
10. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Samsun-Çarşamba Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğreticilerden para toplandığı iddialarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/764)
11. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, rotasyona tabi tutulan öğret
menlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı
(7/793)
'
12. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis'te yapılacak olan afet ko
nutlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'
nın yazılı cevabı (7/805)
13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı Orman İş
letme Müdürlüğüne verilen kadrolara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tantr'ın yazılı cevabı (7/839)
14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Üniversitesinin
Süleymaniye'deki bahçe ve serasının boşaltıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/856)
15. — Tokat Milletvekili Ahmt Feyzi İnceöz'ün, Yatağan Termik Santralı
na filtre taktırılıp, taktırılmayacagma ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin
Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/876)
16. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini Önleme
Fonunun hesaplarını inceleyen bir sayıştay denetçisine ilişkin sorusu ve Çevre
Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/879)
17. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sayıştay denetçilerinin
çalışmalarına bakanların müdahale etmeleri hakkındaki iddialara ilişkin soru
su ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/880)
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18. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sayıştay denetimine hangi
kanuna dayanarak müdahale edildiğine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedret
tin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/881)
19. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme
Fonunun denetlenmesi sırasında Bakanlıkça müdahalede bulunulduğu iddiası
na ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı
(7/882)
,
20. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme
Fonunun denetimi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin
Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/883)
ı
21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme
Fonunun denetlenmesi sırasında verilmesi zorunlu belgelerin ve bilgilerin de
netçiye verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğan
can Akyürek'in yazılı cevabı (7/884)
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I. — GEÇEN TUTANAK (İZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak üç oturum yaptı.
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin uyguladığı politikalar,
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Devletin demokratikleştirilmesi;
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Erzurum Milletvekili Lütfü Eserigün'ün, Ermenistan'a yapılan yardımlara ilişkin gündem
dışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi.,
ÂGÎK Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik için, SHP Grubunca,
Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın aday gösterildiğine ilişkikn Başkanlık tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu.
Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, (6/582) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.
'
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İl Merkezinde Palandöken, Kûzım Karabekir ve Dumlu Adlarıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifini (2/282) geri aldığına
ilişkin önergesi okundu; İçişleri Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği açıklandı.
İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan teşvik poli
tikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını
00/96),
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerin kat
kılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alınmasrgerekli ön
lemleri (10/97),
Tespit etmek amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun
bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerini alacağı, öngörüşmelerinin, sırasında yapılaca
ğı bildirildi.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına ilişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek),
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (1/343)
(S. Sayısı : 71)
. İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139),
Kanun tasarıları ile
^ Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporlarının (1/306) (S. Sayısı : 82),
Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun (1/324) (S. Sayısı: 134) görü
şülmesi, hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus ol
mak üzere;
Ertelendi.
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Balcanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne tlişkin Kanunda Değişiklik Yapılma
sına ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/471) (S.
Sayısı : 222) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.
2 Mart 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.20'de son verildi.
Fehmi Işıklar
Başkanvekili
Feridun Pehlivan
Bursa
Kâtip Üye

~
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II. — GELEN KÂĞITLAR
2 . 3 . 1993 SALI
,

Tasanlar

1. — Türkiye Bilimler Akademisi Kanunu Tasarısı (1/511) (Adalet ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1993)
2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/512) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.2.1993)
3.— Gülharie Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı (1/513) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
25.2.1993)
4. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/514) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 26.2.1993)
5. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/515)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1993)
Teklifler
1. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 arkadaşının 4.11.1981 tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/637) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 23.2.1993)
2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; Kamu Kuruluşlarının Ana Amaç Dış İşlevle
rinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/638) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.1993)
3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 5.3.1992 tarihli ve 3782 sayılı Küçük Çift
çilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin
Silinmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/639) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1993)
4. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Madde
ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/640) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1993)
5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
Oturanların Aldıkları Krediler Hakkında Kanun Teklifi (2/641) (Plan ve Bütçe Komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
6. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun "Yedinci
Bölümü"nde yer alan Siyasî Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti ile ilgili Mad
delerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/642) (Anayasa Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi 25.2.1993)
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7. — tzmir Milletvekili Cemal Tercan'ın; Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koopera
tifleri ile Üst Kuruluşları Hakkında Kanun Teklifi (2/643) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; Bir ilçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/644)
(tçişleri ve Plan Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
9. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'ın; 10.6.1993 tarih, 2839 Sayılı Milletvekili
Seçimi Kanununun İlgili Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/645) (Ana%
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
Raporlar
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde
Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli Tahsilatı Uy
gulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyoun Raporu (2/85) (S.
Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 13.1993) (GÜNDEME)
2. — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve tçişleri Ko
misyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 13.1993) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergeleri
1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildiği iddia
larına ilişkin tçişleri Balcanından sözlü soru önergesi (6/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1993)
2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgisini işle
yen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/612) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere haksız
ödeme yapıldığı iddiasına ilişldn Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
4. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasındaki E5
- Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614)
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
Yazılı Soru önergeleri
1. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından yazık
soru önergesi (7/939) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
2. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/940) (Başkanlığa gelip tarihi : 23.2.1993)
3. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/941) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
4. — izmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/942) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
5. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
6. — izmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/944) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
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7. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/945) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
8. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/946) (Başkanlığa geliş tarilıi: 23.2.1993)
9. Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/947) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
10. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/948) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
11. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/949) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
12. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/950) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
13. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/951) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
14. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/952) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
15.— Manisa Milletvekili,Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/953) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
16. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Şişli Belediyesince bir arsaya imar izni veril
mesi koriusunda ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/954)
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
,
17.—• Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, bir grup vatandaşın istihbarat görevli
leri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/955) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1993)
18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, il sağlık müdürlerinin mesleklerine
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
19. — İstanbul Milletvekili Cavİt Kavak'ın, kaçakçılığın arttığı iddialarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa geliş tarilıi : 25.2.1993)
20. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı belediyelerin kurduğu radyo ve televiz
yon istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/958) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.2.1993)
21. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, vatandaşlıktan çıkarılma işlemlerine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
22. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak olarak kesici
takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi
(7/960) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993) ,
23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, HDTM tarafından ithalattan men edi
len bazı firmalara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.2.1993)
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24. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına
iliglcin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geîiş tarihi : 25.2.1993)
25. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da faaliyet gösteren Orman
Tahdit komisyonlarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/963) (Başkanlığa ge»
lig tarihi : 25.2.1993)
26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklarda yapılan üst düzey ata
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye'nin imzaladığı işkenceye karşı
sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/965)(Başkanhğa ge
liştarihi : 25.2.1993)
28. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihalelere ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1993)
29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun - Merkez - Boztekke Köyünde
meydana gelen heyelana ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/967)
(Isslmulıfia geliş tarihi : 25.2.1993)
30. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun - Merkez - Boztekke Köyünde
meydana gelen heyelana ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/968) (Bcş. kanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)
31. —- Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, denizcilik bakanlığının ne zaman kuru
lacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1993)
32. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, PTT Genel Müdürlüğünün bazı kuruluşların
telefon santrallarını kestiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/970)
(BaşIîöBdığa geliş torlM : 25.2.Î993)
Meclis Soruşturması önergesi
1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu ile
SİSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralamasına ilişkin olarak
ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski
Balcanı İmren Aykut hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturma
sı açılmasına ilişkin önergesi (9/15) (Başkanlığa geliş tarihi.: 25.2.1993)
Gensoru önergesi
1.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde cezaevlerin
de meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet Balcanı Mehmet
Seyfi Oktay hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru
açılmasına ilişkin önergesi (11/17) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1993)

»e
~2S —

T.B.M.M.

B : 75

2 . 3 . 1993

O:1

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Haüboğlu
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Cengiz Üretmen (Manisa)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda
hazır bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(Burdur Milletvekili Mustafa Çiloğlu'na kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır.
Bugün, gündemin yükünü nazarı itibara alarak, gündem dışı söz vermedim. Umarım, grup
adına, kendi adlarına kişisel söz talebinde bulunan arkadaşlarımız, sürelerini kullanırken, ma
kinenin insafsızlığını nazara alırlar ve sözleri yarıda kalmadan, tamamlayarak inme imkânını
bulurlar.
Şimdi gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaraçıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/854)
BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının tezkeresi vardır okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 25 Şubat 1993
tarihinde Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaraçıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ
1. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 69 arkadaşının, son günlerde cezaevlerin
de meydana gelen firar olaylarında ihmal ve kusuru bulunduğu iddiasıyla, Adalet Bakanı Meh
met Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17)
BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, gensoru önergesi bastırılıp, sayın üyelere dağı
tılmıştır.
• • ' , . • ' . •
Gensoru önergesini okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ekli gerekçemizde belirtilen sebeplerle; son günlerde cezaevlerinde meydana gelen firar
olaylanndaki ihmal ve kusurlarından dolayı, Adalet Bakanı Seyfi Oktay hakkında Anayasa
nın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Kalemli
Kütahya
Şevket Kazan
Kocaeli
Mehmet Vehbi Dinçerler
Ankara
İlker Tuncay
Çankırı
Fahrettin Kurt
Trabzon
Faruk Saydam
Manisa
Muzaffer Arıcı
Denizli
Lütfullah Kayalar
Yozgat
Bülent Akarcalı
İstanbul
Sabri öztürk
İstanbul
Hüsamettin Korkutata
Bingöl
Temel Gündoğlu
İstanbul
Cavit Kavak
İstanbul
İlhan Kaya
İzmir
Cem Kozlu
İstanbul
Kadir Ramazan Coşkun
İstanbul
Cengiz Altınkaya
Aydın
Lütfü Esengün
Erzurum
İsmail Sancak
İstanbul

Hasan Korkmazcan
Denizli ,
Ülkü Güney
Bayburt
Oğuzhan Asiltürk
Malatya
t. Melih Gökçek
Ankara
Rüştü Kâzım Yücelen
İçel
Melike Tugay Haşefe
İstanbul
Yüksel Yalova
Aydın
Elaattin Elmas
İstanbul
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
İstanbul
Halit Dumankaya
İstanbul '
Ahmet Cemil Tunç
Elâzığ
Lütfi Doğan
Gümüşhane
Şadı Pehlivanoğlu
Ordu
Mustafa Balcılar
Eskişehir
Mustafa Kılıçaslan
Sakarya
Hüseyin Erdal
Yozgat
Ahmet Remzi Hatip
Konya
Ahmet Kabil
Rize
Mahmut Orhon
Yozgat
ı
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Mustafa Ateş Amiklioğlu
Çorum
• ;
Yavuz Köymen
Giresun
Ali Er
tçel Hamdi Eriş
Ankara
Feridun Pehlivan
Bursa
Şükrü Yürür
Ordu
Halil Orhan Ergüder
İstanbul
Nevşat özer
Muğla
Şaban Bayrak
Kayseri
Mehmet Sağdıç
Ankara
Nabi Poyraz
Ordu
Süha Tanık
tzmir
Metin Emiroğlu
Malatya
Fethullah Erbaş
Van
Musa Demirci
Sivas
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş

O : 1

Salih Kapusuz
Kayseri
M. Bahri Kibar
Ordu
Abdullatif Şener
Sivas
Yusuf Namoğlu
Ankara
Halil İbrahim Özsoy
Afyon
Salih Ergun
İstanbul
Ekrem Pakdemirli
Manisa
Seyyit Eyyüpoğlu
Şanlıurfa
Ali Oğuz
İstanbul
Eyüp Cenap Gülpınar
Şanlıurfa
Burhan Kara
Giresun
Avni Akyol
Bolu
Şinasi Yavuz
Erzurum
İsmail Coşar
Çankırı
Zeki Ünal
Karaman
Gürol Soylu
İstanbul
Gerekçe

Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay bakanlık görevine başladığı günden beri tutum ve davra
nışlarıyla ve bilhassa cezaevlerinin yönetimindeki menfi kararlarıyla birçok noktada adalet teş
kilatını ve bilhassa cezaevi yönetimlerini görev yapamaz hale getirmiştir.
Hükümetin işe başladığı günden hemen sonra daha güvenoyu almadan o gün SHP'li, bu
gün HEP'li olan milletvekillerini Eskişehir'deki özel cezaevine göndererek, kendisi tarafından
teşkil edilen bu siyasî heyete yine kendisi tarafından hazırlanan rapora istinaden söz konusu
cezaevini kapatmıştır. AdaletBakanı Seyfi Oktay hiçbir mevzuatta yeri olmayan böyle bir dav
ranışla ve bu siyasî heyetin hazırladığı raporla âdeta bir insan hakları ve demokrasi gösterisi
yapmış, öte yandan Türkiye'deki bütün cezaevlerinin iç ve dış güvenliğinden sorumlu görevli
lere gözdağı verilmiştir. •
..'
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Sayın Adalet Bakanı bilahare Meclise sevk edilen ve iktidar partilerinin oylarıyla kabul
edilen kanunlar ve bu kanunlara dayanarak bakanlıkta yaptığı icraatla bir tasfiye ve kadrolaş
ma hareketine girişmiştir. Bu tasfiye hareketi cezaevlerine kadar ulaşmıştır. Bu tasfiye hareketi
önce balcanlık idarî kadrolarında yürürlüğe konmuş, cezaevlerine kadar yaygınlaştırılmıştır. Sayın
Bakan, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu tasfiye işlemini yaparken, liyakat esasına değil,
kendi kafasındaki ayrıma göre dengeler kurduğunu açıkça ifade ederek bölücülük yapmaktan
kaçınmamıştır.
.
Bu yanlış tatbikat devletin güvenlik güçlerini tedirgin etmiş, zaman zaman resmî görevli
ler bakanın vicahında veya gıyabında aleni gösteri yapar duruma gelmiştir. Hukuk devleti ilke
si açısından fevkalade vahim olan bu görüntülere rağmen tedbirler alınmamıştır. O kadar ki,
Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı ve teşkilatı arasındaki söz düellosu basımn günlük konuları
haline gelmiştir.
Adalet Bakanlığının, bakanın bu tutumu sonucu cezaevler üzerinde denetimsizliği o hale
gelmiştir ki, idare ve güvenlik görevlileri cezaevi sorumlularını ve hatta valiler, Adalet Bakanı
nı resmî yazılarla uyarmak zorunluluğunu duymuşlardır.
Ne var ki, bakanın daha başlangıçtaki menfî tutumundan etkilenen görevliler valinin ika
zına rağmen görevlerini yapmamışlar ve gerekli tedbirleri alamamışlardır, öyle ki, Nevşehir
Cezaevinden vaki firar olaylarından sonra Adalet Bakanı kendi vazifesi ve sorumluluğunu.bâşkasına ihale etmeye kalkışmış, ciddiyetle kabili telif olmayan "Cezaevlerinde sayımı ben mi
yapacaktım?" gibi siyasî sorumluluk şuurundan yoksun, basit ve devlet adamına yakışmayan
savunmalara sarılmıştır. Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinde mahkûm yok
laması yaptıramayacak kadar acze düşmüştür. Şöyle ki, firarlardan sonra yapılan soruşturma
lar neticesinde cezaevlerinden daha önceki tarihlerde de firarlar olduğu, bunlardan hiç kimse
nin haberdar olmadığı ortaya çıkmıştır. Şu anda dahi cezaevlerinden baltanın göreve başladığı
tarihten bugüne kaç hükümlü veya tutuklunun firar ettiğinden bakanlığın haberi olduğu şüp
helidir. Göreve başlarken Eskişehir Cezaevini boşaltma gibi bir gösteriye giren bakan, allakbullak olan cezaevi anarşisi karşısında bu yerlere yaklaşmaya cesaret bile etmemektedir.
Adalet Bakanının icraatı ortadadır sonuçları, ortadadır, aczi ve çaresizliği de ortadadır.
Yani bir İnfaz Kanunu, adlî zabıta ve cezaevlerinin dış güvenliği yönündeki yeni hazırlıkları
tamamen maksatlıdır.
Cezaevleri anarşisi ülkede devam eden terörün tansiyonunu yükseltmiş, halkımızın huzur
suzluğunu doruk noktasına çıkarmıştır.
Adalet Bakanının bugüne kadar yürüttüğü kadrolaşmanın sonuçları işte bu firar olayları
dır. Bundan sonra kadrolaşmaya devam etmesi ülkeyi çok daha vahim ve içinden çıkılmaz bir
kaosa sürükleyecektir.
Kamuoyunun güvenini kaybeden, devletin aslî müesseselerini tahrip eden kendi siyasî so
rumluluğunu başkalarına yıkmaya çalışan Adalet Bakanının görevde kalması sakıncalı hale gel
miştir. Bu sebeple, Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Adalet Bakanı
Seyfi Oktay hakkında gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı husu
sundaki Danışma Kurulu önerisi biraz sonra oylarınıza sunulacaktır.
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2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu ile
SİSATEVarasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına ilişkin ola
rak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik
eski Bakanı İmren Aykut hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15)
BAŞKAN — Bir Meclis Soruşturması önergesi vardır, önerge, bastırılıp sayın üyelere da
ğıtılmıştır.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 3.8.1989 tarihli, 15503 sayılı önerisine
dayanan anılan Kurum Yönetim Kurulunun 5.8.1989 tarihli, 2080 sayılı Kararı ile, Kurumun
yürüttüğü sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla, Kurum hastaneleri
nin yapamadığı bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, radyoloji ve nükleer tıp tetkiklerinin yap
- işlet - devret modeline dayalı bir sistemle sağlanması işinin, Kurum Alım - Satım işlemleri
Yönetmeliğinin fiyat veya teklif isteme usulüne göre ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi
kararlaştırılmıştır.
Ancak, StSATEV'in 26.9.1989 tarihli teklifi üzerine yukarıda değinilen Yönetim Kurulu
Kararının uygulanmadığı; 3.10.1989 tarihli, 5890 sayılı Genel Müdürlük önerisi doğrultusun
da, ihaleden vazgeçilerek, yukarıda sayılan tetkiklerin yap - işlet - devret modeline dayalı bir
sistemle ve saptanacak çekim standartları ve ücretler dahilinde StSATEV tarafından yapılması
ve bu amaçla anılan Vakıfla sözleşme imzalanması Yönetim Kurulunca 4.10.1989 tarih ve 2713
sayı ile kararlaştırılmıştır.
Bundan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu ile StSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlan
masına ve gayrimenkul kiralanmasına ilişkin olarak Kurumun tabi olduğu yönetmelik hüküm
lerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yapıldığı,
Sosyal Sigortalar Kurumunun gözetimi ve denetimi ile görevli bulunan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut'un aynı zamanda StSATEV'in kurucusu kaydı hayat şartı
ile tabiî Başkanı ve 14.2.1991 tarihine kadar da Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bu bakımdan
Kurumla StSATEV arasındaki ilişkiler sonucu doğan hak ve yararların karşılaştırılması zorun
luluğunun doğduğu,
Her iki tarafı da temsil etme durumunda bulunulan bir ilişkinin kurulmamasının asıl ol
duğu ve özel yarar karşısında kamu yararının gözetilmesi gerektiği, ancak Kurum - StSATEV
ilişkilerinin StSATEV yararına cereyan ettiği,
Anlaşılmıştır.
Açıklanan bu durum karşısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut hak
kında Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerini ihlalden dolayı Anayasanın 100 üncü
maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması için gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz.
25.2.1993
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Aydın Güven Gürkan
tçel
Mehmet Tahir Köse
Amasya
Mehmet Adnan Ekmen
Batman
Abdülkerim Zilan
Batman
Ural Köklü
Uşak
Mehmet KerimoğTu
Ankara
Sabrı Yavuz
Kırşehir
Şahin Ulusoy
Tokat
Nami Çağan
tstanbul
Fahri Gündüz
Uşak
Mehmet Gülcegün
Mardin
Güler tleri.
Tokat
Mustafa Yılmaz
Malatya
ö. Mümtaz Soysal
Ankara
Erdal Koyuncu
Siirt
Salman Kaya
Ankara
Mehmet Alp
Kars
Salih Sümer
Diyarbakır
Mehmet Dönen
Hatay
İhsan Saraçlar
Samsun
M. Kâzım Dinç
Kocaeli .
Adil Aydın
Antalya

Cemal Şahin
Çorum
Ercan Karakaş
tstanbul
Hilmi Yülcselen
Kırşehir
Mustafa Kul
Erzincan
Abdulkadir Ateş
Gaziantep
Celal Kürkoğlu
Adıyaman
Ziya Halis
Sivas
Cemalettin Gürbüz
Amasya
Kamer Genç
Tunceli
Bahattin Alagöz
Gaziantep
Ender Karagül
Uşak
Nihat Matkap
Hatay
Mustafa Yılmaz
Gaziantep
Halil Çulhaoglu
tzmir
Muzaffer Arıkan
Mardin
Ali Uyar
Hatay
Ali İbrahim Tutu
Erzincan
Mehmet Kahraman
Diyarbakır
Muhammet Kaymak
Adana
Adnan Akın
Zonguldak
Cavit Erdemir
Kütahya
Selâhattin Karademır
Kahramanmaraş
— 31 —

O

• T.I.M.M.
Ömer Şeker
Konya
Cemal Alişan
Samsun
Mustafa Kaçmaz
Van
İbrahim Arısoy
Niğde
Ümit Canuyar
Manisa
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Süleyman Ayhan
Çanakkale
Ali Eser
Samsun
Yılmaz Ovalı
Bursa
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
Mustafa Çiloğlu
Burdur

j

\.
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Abdullah Kınalı
Hatay
BAŞKAN ™ Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesinin görüşme gününe dair
Danışma Kurulunun önerisi vardır, biraz sonra oylarınıza arz edilecektir.
V. — ÖNERİLER ,
A) DANIŞMA IfURULU ÖNERİLERİ
1. — (U/17) esas numaralı gensoru önergesi ile (9/15) esas numaralı Meclis soruşturması
önergelerinin gündemdeki yeri ve görüşme günlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.
Danışma Kurulu önerisi
No : 71

Tarihi : 1.34993

Danışma Kurulunun 1.3.1993 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
DYP Grubu Başkanvekili
Bekir Sami Daçe

ANAP Grubu Başkanvekili
Mustafa Kalemli

SHP Grubu Başkanvekili
Aydın Güven Gürkan

RP Grubu Temsilcisi
Ahmet Remzi Hatip

CHP Grubu Başkanvekili
Ali Dinçer
öneri :
2.3.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulunan"
(11/17) Esas Numaralı Gensoru önergesi ile (9/15) Esas Numaralı Meclis Soruşturması önerge
sinin gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; Anayasanın 99 uncu
maddesi gereğince gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşmele
rin Genel Kurulun 9.3.1993 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına
!
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kndar çalışma süresinin uzatılması; Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp
açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 16.3.1993 Salı günkü birleşiminde ya
pılması önerilmiştir.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir.
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. — Gündemdeki sıralamanın yemden yapılması ve Genel Kurulun 2,3.1993, 3.3.1993 ve
4.3.1993 günlerindeki çalışma saatlerine ilişkin DYP ve SHP grupları müşterek önerisi
BAŞKAN — Şimdi, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti gruplarının, İçtü
züğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öneriler vardır; ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 1.3.1993 Pazartesi günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağanamadığından Gruplarımızın aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz.
Bekir Sami Daçe
DYP Grup Başkanvekili

Aydın Güven Gürkan
SHP Grup Başkanvekili

Öneriler:
1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 13 üncü sırasında yer alan ve 69 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına,
67 inci sırasında yer alan 221 sıra sayılı Kanun tasarısının 9 uncu sırasına alınması ve diğer
kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi önerilmiştir.
2. Genel Kurulun 2.3.1993 Salı günü 20.00 - 01.00 saatleri arasında çalışmalarım sürdür
mesi ve bu süre içinde sözlü soruların görüşülmesi, 3.3.1993 Çarşamba ve 4.3.1993 Perşembe
günlerinde Genel Kurul çalışmalarının 13.00 -17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri arasında yapılması
ve 3.3.1993 Çarşamba günkü Birleşimde 13.00 - 17.00 saatleri arasında sözlü soruların görü
şülmesi önerilmiştir.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, öneriler aleyhinde Sayın Kalemli'nin ve Sayın Ahmet
Remzi Hatip'in söz talepleri vardır.
Sayın Kalemli, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Kalemli, konuşma süreniz 10 dakika. Makineye bağlandığımız için tasarruf bizim
dışımızda.
Buyurun efendim.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepini
zi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, dün yaptığımız Danışma Kurulu toplantısında, Doğru Yol ve SHP
gruplarının getirdikleri öneriler üzerinde mutabakat sağlanamadı. Sağlanamamasının iki te
mel nedeni var : Birincisi, yapılan gündem değişikliğiyle ilgili, diğeri de teknik bir olay. Her
iki konuda da Yüce Meclisi bilgilendirmek üzere huzurunuzdayım.
Bugün teklif edilen gündem değişikliğiyle gündemin 67 nci sırasında bulunan ve 221 sıra
sayıyla bastırılıp sayın üyelere dağıtılan kanun tasarısının görüşülmesi, öne alınmak isteniyor,
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yani geçen hafta Meclisçe çıkarılan, kamuoyunda "by-pass yasası" olarak vasıflandırılan, cum
hurbaşkanının yetkilerinin azaltılması yönünde veya paralelindeki kanuna yeni bir ekleme ya
pılmak üzere bu defa Bakanlar Kurulunun tasarrufu ile ilgili, yine kamuoyunda ve basında
"by-pass" diye nitelendirilen ikinci bir uygulama hayata geçirilmek isteniyor.
Bunun, hem düşünce sistematiğine karşıyız hem de lafzına ve ruhuna karşıyız. Anavatan
Grubu olarak böyle bir işlemin, devlet hayatında büyük bir kaos yaratacağına inanıyoruz.
Tabiî, biz ne kadar iddia edersek edelim, siz başka şeyler söyleyeceksiniz, hatta gerekçeye
çok masumane şeyler de yazmak durumunda kalacaksınız, yani, Bakanlar Kurulunun ağır yü
künü hafifletmek gibi...
Bunları saygıyla karşılıyoruz da, inandırıcı olmadığını söylemek istiyoruz. Bu, altını çize
rek söylemek istediğim birinci husus. Dolayısıyla bu tasarının görüşülmesi sırasında İçtüzü
ğün bize verdiği bütün imkânlardan istifade ederek bu tasarının yanlışlıklarını, doğru yapıl
ması lazım gelen yönlerini Yüce Meclise arza ve fikirlerimizi kabul ettirmeye gayret göstereceğiz.
Sayın milletvekilleri, teknik olarak vasıflandırdığım ve itirazda bulunduğum ikinci husus
ta da şunları söylemek istiyorum : Grup olarak, bundan 7-10 gün önce, Türkiye Büyük Millet
Meclisine müracaatta bulundum. 19 uncu Dönemin başlangıcından bugüne ka,dar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunun ne kadar çalışma süresi yahut da ne kadar çalışması gere
ken bir süre içinde bulunması lazımdı?
İkinci sual olarak, bu çalışması gereken süreye mukabil ne kadar çalıştı, ne kadar gün top
landı, ne kadar gün toplanamadı; kaç kere karar yetersayısı istendi, bu nedenle toplanamadı;
kaç kere yoklama istendi, bu nedenle toplanamadı ve ne kadar Danışma Kurulu toplantısı ya
pıldı, bu Danışma Kurulu toplantısında da kaç defa gündem değişikliği yapıldı?
Kanunlar ve Kararlar Dairesinden bana bilgi verildi; daha önce de Başkanvekillerimizden
Sayın Yıldırım Avcı imzasıyla bir bilgi verildi.
Muhterem milletvekilleri, 19 uncu Dönemin başlangıcından bugüne kadar Meclisin top
lam çalışması gereken gün ve saatler konusunda Kanunlar ve Kararlar Dairesi net bir rakam
veremedi; nedenini bilmiyorum. Ben kendi grup imkânlarımla çıkarmaya çalışıyorum ve ayrı
ca Meclise arz edeceğim. O bilgiler verilirse, karşılaştırma imkânımız daha kolay olacak.
Bu bilgiler verilemediğine göre, çalıştığı süreler verilmiş; Meclis, 19 uncu dönemin başlan
gıcından bugüne kadar 171 gün çalışmış, 1 008 saat 16 dakika. Bütün bu çalışma süremiz için
de İktidar ortakları tarafından 52 defa Danışma Kurulu toplantısı istenmiş ve bu 52 toplantı
nın 32'sinde gündem değişikliği yapılmış; yani Meclisin gündemini bu 171 gün içinde 32 defa
değiştirmişiz. Yani, 3 günde .1 Danışma Kurulu önerisi geliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde, bu kadar sık toplanan Danışma Kurulu ve bu
nunla ilgili bu kadar çok mesai yok, bu kadar sık gündem değişikliği de yok. Buna mukabil,
karar yetersayısı nedeniyle Meclis toplantısı 23 defa tatil edilmiş, 4 defa da iç nisap sağlanama
mış; yoklamada nisap sağlanamadığı için Meclis toplanamamış.
Sayın milletvekilleri, bütün bu rakamlardan sonra, buraya geliyoruz, Danışma Kurulunda
* anlaşma sağlayamadık, yine gündemi çoğunluk oylarımızla değiştirelim gayreti içerisine giri
yoruz. İşte, bu noktada tutarsız olduğunuzu söylemek istiyorum.
Bakınız, İktidar Gruplarının, tabiî, öncelik tanıdıkları meseleler vardır, biz de bunlara yar
dım ederiz. Danışma Kurulunda dün bunu da söyledim; ama her hafta» hatta bir hafta içinde
iki defa Danışma Kurulu toplantısı isteyip, Meclisin gündemini değiştirmek, milletvekillerini
hiçe saymak demektir; bunu açık söylüyorum.
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hazırlanamıyorlar...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, "Hazırlanamıyorlar" sözünü de pek ka
bul etmiyorum. Niye hazırlanmıyorlar veya niye hazırlanamıyorlar?
Eğer, yapılan gündem değişikliklerinde Meclis çalışsaydı, benim bugün burada bu konuş
mayı yapmam abesle iştigal olurdu; ama gündemi 32 defa değiştirmişiz, karar yetersayısı bulu
namadığı için toplantıyı 23 defa tatil etmişiz. Buyurun efendim, hesap meydanda... Siz, hem
kararı değiştiriyorsunuz hem gündemi değiştiriyorsunuz, ondan sonra da Meclisi toplamıyorsunuz ve sonra gelip "efendim, sıkışıklığımız var, bu sıkışıklığı açmamız lazım. Muhalefet her
zaman bizden şikâyet ediyor 'sözlü soruları görüşmüyorsunuz, kanun çıkarmıyorsunuz' diyor.
İşte, biz bunu yapmak istiyoruz. Bu defa muhalefet bizi çalıştırmıyor" diyorsunuz.
Hayır efendim, inandırıcı olamazsınız. Muhalefetin çalıştırmaması diye bir şey yok. Siz
İktidar Grupları olarak Meclisi toplamıyorsunuz ve çalıştırmıyorsunuz.
Sayın Başbakan size kızdığı, Grubunuzda sizi birazcık yüksek sesle muaheze ettiği zaman,
geliyorsunuz burada kanun çıkarıyorsunuz. Ne için? Devletin bütün usullerini değiştiren, sis
temi alt-üst eden "by-pass yasası" adı verdiğiniz bir kanunu çıkarmak için gece burada bulu
nuyorsunuz, burada tutarsızlığınızı sergiliyorsunuz.
Bakınız, eğer kanun çıkaracaksanız, geliniz, MecKsin normal çalışma saatleri var, normal
çalışma günleri var, bu çalışma günlerinde kanunları çıkaralım. "Engellemeyin" derseniz, biz
muhalefetiz; İçtüzüğün bize verdiği imkânları kullanır, burada yanlışlarınızı söyleriz; ama ço
ğunluk elinizde, gelir, parmaklarınızı kaldırır, kanunları çıkarırsınız; hiçbir itirazımız olmaz.
Sayın milletvekilleri, bu kadar yanlışın içinde doğruyu bulacağız diye, bu Yüce Meclisin
İçtüzüğünü çocuk oyuncağı gibi kullanmayınız; bunu söylüyorum. Ayrıca, bu kadar yanlışın
içinde doğruyu bulacağız diye bu milletvekillerini kullanmayın. O kelimeyi söylemek istemiyo
rum. "Kullanmayın" diyorum, sadece onu söylüyorum. İsterseniz çıkarırsınız; ama yanlış yap
tığınızı söylüyoruz.
Niye aceleniz var, niye telaşınız var? Anlıyorum, bir 500 gün kompleksine tutuldunuz...
Bu 500 gün kompleksi içinde "birtakım şeyleri yaptık" demek istiyorsunuz, nisan ayının ilk
haftasında; ama inanın sayın milletvekilleri -İktidar Grubunun sayın milletvekilleri; sizlere söy
lemek istiyorum- kimseyi inandıramazsınız. Eğer aceleniz var idiyse, eğer birşeyler yapacak idiy
seniz, Hükümetinizin kurulduğu ilk günlerde, Bakanlar Kurulunda davullu zurnalı folklor gös
terisi yapacağınıza, bu işleri yapsaydınız... O zaman, millet size bunları sorar... O zaman onla
rı yapmadınız, beklediniz beklediniz; şimdi bütün basın, bütün millet, bütün kamuoyu, bütün
muhalefet karşınıza "500 günün hesabını soracağım" diye çıktığı gün, "biz şunları yapacak
tık, bizi çalıştırmadılar" diyorsunuz.
Sayın İktidar ortakları, bahane aramayınız; çünkü, millet mazeret kabul etmez ve iktidar
bahaneyi kaldırmaz.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli.
önerinin aleyhinde Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun.
Sayın Hatip, süreniz 10 dakika ve makineye bağlı.
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 500 üncü günün yaklaştığı bu haftalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, durup
dururken bir zorlamaya, sanki finişin sonuna gelmiş gibi, bütün hızıyla ipi göğüslemeye doğru
itilmekte havası var. Belki, bu, bir sonun da ifadesi ve bir bakıma teşrifatçısı olabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümeti kontrol eden ve bütün millet adına yapılan icra
atları takip eden bir kurum olmaktan çıkarılıp, hükümetin emrinde olan bir kurum haline ge
tirilmek isteniyor ve daha ileri safhada da, Meclise de lüzum olmadan mademki böyle sıkıştırı
lıp, istenilen kanunlar çıkarılabiliyor, öyleyse kanun hükmünde kararnamelerle, yapılmak iste
nen birtakım hususları elde etmenin temrinleri burada yapılıyor.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Krallığa gidiyor, krallığa!..
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Dünkü Danışma Kurulu toplantısında önümüze
net bir öneri getirilmedi. DYP ye SHP ittifak ederek önümüze bir teklif getirmiyor, müzakere
ler yapılırken, "şu mu olsun, bu mu olsun?" diye bu iş orada çözülmeye çalışılıyor.
Bir kere mesele iki kısımdan oluşuyor : Bir zaman ayarlaması, Meclisin sıkı çalışması ko
nusu; ikincisi de bazı kanun tasarı ve tekliflerinin gündemin ilk sıralarına alınması konusu.
Muhterem arkadaşlar, bir kere, 20 Ekim 1991 tarihinde teşekkül etmiş olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, bu kadar geniş zaman içerisinde, bu kadar geniş tatiller verilerek çalıştırıl
mıyor; ama tutuluyor, bir mübarek Ramazan ayında işler sıkıştırılmaya gayret ediliyor... Bir
taraftan "din istismarı yapıyorsunuz'^ deniliyor;ama öteki taraftan, Ramazan ayı istismar edi
lerek bu meselenin üzerine gidilmek isteniyor. Ramazan ayı, oruç tutanlar için tabiî, mukad
des bir aydır. İnanan ve oruç tutan insanların, iftar etmek, teravi kılmak, ve sahura kalkmak
gibi, konularda bazı vecibeleri olduğu için, yapacakları ibadetlerle gündüzün yorgunluğu se
bebiyle istirahat etmeleri, bunları Millet Meclisine devamdan alıkoyar; öyleyse biz gece saat
02.00'lere kadar çalışalım ve istediğimiz kanun tasarı ve tekliflerini "Kabul edenler... Etme
yenler... Edilmiştir" şeklinde çıkaralım istiyorsunuz.
İşte bu, tam manasıyla bir din istismarıdır. Burada bütçe müzakereleri yapılırken "saat
13.00'e kadar yapılacak sabah oturumunu, cuma günü saat 12.00'de tatil edelim" dendiği za
man kabul etmeyen bu çoğunluk, ertesi gün Adalet Partisi kongresi var diye bütün bir gün
Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmamıştır. (RP sıralarından alkışlar) Demek ki, bir istis
mar var ortada... Efendim, cuma namazı için laiklik; ama Adalet Partisi kongresi için, ne ol
duğu anlaşılmaz bir tutum!..
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen de inanmıyorsun zaten.
AHMET SAYIN (Burdur) -— İstismar ediyorsunuz.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, zaman israfı tarafınızdan
yapılmaktadır. Adalet Partisi kongresi başta olmak üzere, pek çok şekilde bu Meclisin toplan
masını engellemişsinizdir. Sık sık açılışlar, temel atmalar, birtakım merasimler, otoyolların bil
mem kaç kilometresinin hizmete açılma merasimleri, ondan sonra da koridorları ve büroları
dolduran vatandaşların iş takipleri ve daha bilmediğimiz başka takipler yüzünden Meclise ge
linmemektedir.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) -T Siz de takip ediyorsunuz...
AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca nerede, Hoca?
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Sizin Başkanınız nerede, Hoca da orada! (DYP
sıralarından gürültüler)
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Muhterem arkadaşlar, geceleri çalışarak bu milletin hayrına olan, bu milletin çözüm bek
leyen meseleleri için değil; fakat bu devletin müesses bir takım nizamlarım altüst etmek için
kanunlar çıkarılmaktadır. Misalleri geriye doğru sıralayalım. Bir sefer geceleri çalışılmış, ne
yapılmıştır; vergi affı çıkarılmıştır; yüzsüzlerin, devlete borcu olan holdinglerin vergilerinin af
fı için geceleri çalışılmıştır. Yine bir gece çalışmasında, Adalet Bakanlığının by-pass kanunu
çıkarılmıştır; işte bugün onun neticesi olan rezalet ortada... Cezaevlerinden firarlar olmakta,
oralar boşalmaktadır...
Yine bir gece çalışmasında ne çıkarılmıştır; 500 üncü günün sonuna gelindiği halde bir
netice elde edemeyen, bir tek faydalı iş yapamayan İktidar, halktan yiyeceği şaman düşündüğü
için, haziran ve kasım aylarında yapılacak olan mahallî seçimleri ertelemiştir.
NAZMÎ ÇİLOĞIU (Bolu) — Yalan söylüyorsun...
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Yine bir gece çalışmasında, cumhurbaşkanlığı mü
essesesini sarsacak, devletin itibarını tersine döndürecek by-pass kanunu çıkarılmıştır. Bu, ikinci
by-pass kanunu idi. Şimdi, yine geceleri çalışarak, üçüncü by-pass kanununu çıkaracaksınız.
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler)
Muhterem arkadaşlar, gündemin 1 inci maddesinden 147 nci maddesine kadar birikmiş
olan kanun teklif ve tasarıları, hep 1992 senesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,
yedinci ayından kalmadır. Koskoca Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalım nedir? Enflasyon
dur. Nedir? İktisadî sıkıntıdır... Bunları kim giderecek? Bürokraside bunların muhatabı kim
dir? Devlet Planlama Teşkilatıdır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıdır; ama gelin görün ki,
buralardaki işler laçkadır, bütün çalışanlar bizardır, diken üzerinde oturmaktadır. Onlann teşlcilat kanunlarını çıkarmıyorsunuz... (RP sıralarından alkışlar)
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Akşam çıkacak, üzülme.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Bunun yanında gündemde bekleyen Sosyal Si
gortalar Kurumuyla ilgili kanun çıkmıyor, devlet memurlarını ilgilendiren kanun çıkmıyor, em
niyet teşkilatını ilgilendiren kanun çıkmıyor, Harcırah Kanunu çıkmıyor... Süper emeklilere söz
verdiniz, ne oldu? Onlarla ilgili kanunu dat yine buraya getirmiyorsunuz.
Muhterem arkadaşlar, demek ki, burada gündem değiştirmekle, vakit uzatmakla elde ede
ceğiniz netice, sizin SHP ve DYP Koalisyonu içerisindeki çekişmelerinizin bir noktada uzlaş
maya vardığınız hususlarını kanun haline getirmektir. Halbuki, bunun pazarlığında da uyuşa
mıyorsunuz; bir gün bakıyoruz İnsan Hakları Bakanlığının kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı
geliyor, ertesi gün bakıyoruz by-pass kanun tasarısı ortaya" çıkıyor.
Muhterem arkadaşlar, by-pass kanunu dediğimiz 221 sıra sayılı kanun tasarısı, tam 40 ayrı teşkilat kanunundaki yetkileri aşağıya doğru çekmektedir. Siz bir tek Devlet Planlama Teş
kilatı Kanunu için burada hesap veremezken, ittifak sağlayamazken, nasıl olup da 40 ayrı ka
nundaki 40 ayrı yetkiyi bir kanunun içerisinde değiştirmek için bu tasarıyı çıkaracaksınız!..
Bu, sizin sonunuzu hazırlayacaktır. Bu, sizi hesap veremeyeceğiniz birtakım noktalara getire
cektir. Petrol aramaları dahil, birçok devlet imtiyazlarını, bir tek imzayla, bir bakanın yetkisi
ne vereceksiniz; Bakanlar Kurulunu ve Yüksek Planlama Kurulunu devreden çıkaracaksınız:
Bu şekilde birtakım hilelerin önümüze getirilmesi millete hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis,
soygunların, vurgunların kapısını açmak için bu Türkiye Büyük Millet Meclisi alet edilecektir.
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Muhterem kardeşlerim, aziz milletvekilleri; burada hayırlı birtakım kanun teklifleri ver
dik; bunların hiçbirisine iltifat etmediniz. TRT kanun teklifi getirdik, dedik, insan hakları ka
nun teklifi getirdik dedik; bize, "efendim, o konularda biz de kanun tasarısı ve teklifi hazırlı
yoruz, onlarla beraber konuşulsun şeklinde cevap verdiniz. Hükümet, bu şekilde, gelen kanun
tekliflerini reddetmektedir.
Biz, Refah Partisi Grubu olarak, sizin meselelerinizi çözecek teklifleri de getirdik. Mese
la, Siyasî Partiler Kanunu, insan hakları kanunu, vergilerin adil hale getirilmesi, eşelmobil sis
temiyle ilgili teklif, asgarî ücretten vergi alınmaması, peşin verginin kaldırılması, faizin masra
fa yazılmaması gibi namütenahi tekliflerimiz var. Bunların hiçbirisine iltifat etmiyorsunuz; ama
afakî birtakım konuları önümüze getiriyorsunuz.
Son olarak şunu ifade ediyorum : Muhterem Başbakan, Grubunuzda size "hoşgeldiniz
sayın misafirler" diye hitap etmektedir. Kendinizi yıpratmayın arkadaşlar...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Ramazan gi)nü yalan söyleme... Bir de hocalıktan
bahsediyorsun...
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Gelen emirlere, talimatlara göre bu milletin Mec
lisini istismar etmeyin.
Hepinizi hürmetle selamlar, Allah'a emanet ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Hatip, teşekkür ediyorum efendim.
Değerli milletvekilleri, iki siyasî parti grubu tarafından getirilmiş olan önerileri şimdi bir
kere daha ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
v

öneriler :
) .

'

•

.

•

'

1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 13 üncü sırasında yer alan 69 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına, 67
nci sırasında yer alan 221 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına alınması ve diğer kanun
tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi önerilmiştir.
BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (ANAP
ve.RP sıralarından "Say Başkan" sesleri)
Efendim, tereddüt hasıl olmuştur, müsaade buyurunuz.
öneriyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bakanların vekâletnamelerine dikkat edelim
Sayın Başkan.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bakanlar her zaman birbirlerine vekâlet ederler; kaç se
nedir buradasın, bilmiyor musun?
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir.
Diğer öneriyi okutuyorum :
2. Genel Kurulun 2.3.1993 Salı günü 20.00 - 01.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdür
mesi ve bu süre içinde sözlü soruların görüşülmesi; 3.3.1993 Çarşamba ve 4.3.1993 Perşembe
günlerinde Genel Kurul çalışmalarının 13.00 -17.00 ve 20.00 - 01.00 saatleri arasında yapılması
ve 3.3.1993 Çarşamba günkü Birleşimde 13.00 - 17.00 saatleri arasında sözlü soruların görü
şülmesi önerilmiştir.
BAŞKAN -r- 2 nci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
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ADİL AYDIN (Antalya) — Nerede görülmüş ikinci defa saymak! Mantığı mı var bunun?..
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... tkinci öneri de kabul edilmiştir.
ADİL AYDIN (Antalya) — Bir daha oyla, bir daha say!..
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bazı arkadaşlarımızın Tüzükten, uygulamadan, Baş
kanlığa karşı nasıl davranılacağından habersiz olduklarını tespit ediyorum... Rica ediyorum...
Boş vakitlerinde Tüzük okusunlar biraz.
ADİL AYDIN (Antalya) — Bırak Tüzüğü canım, onu sen oku... Mantığım kullan biraz!..
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması
Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1, — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi içinde bu
lunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63)
2. ~ istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel Harp
Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)
BAŞKAN — Genel Kurulun 2.2.1993 tarihli 62 nci ve 23.2.1993 tarihli 72 nci Birleşimle
rinde alınan karar gereğince, 46 nci sıradaki (10/63) esas numaralı, Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim
hakkındaki ve 58 inci sıradaki (10/74) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve
12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel Harp Dairesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklı
ğa kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmesine baş
lıyoruz.
Hükümet?.. Hazır.
Meclis araştırması önergelerini tekrar okutuyorum.
Buyurun :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Demokratik hukuk devletlerinde devlet organlarının hukuka uygun faaliyetlerde bulun
maları esastır. Hiçbir güç, Anayasa ve kanunların üstünde değildir. Oysaki 25 Mayıs 1964 gün
ve OPS : 1705-74-64- Mr. Ta. Krl. sayılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı emriyle uygulamaya ko
nulan ST-31-15 ordu talimnamesinin 5 inci maddesi, gayrinizamî kuvvetin (özel Harp Dairesi
nin) yeraltı unsurlarından söz etmektedir. Orgeneral Ali Keskiner imzasını taşıyan ST-31-15 Ka
ra Kuvvetleri Sahra Talimnamesinin 9 uncu maddesi bu yeraltı unsurlarının kaide olarak kanu
nî statüye sahip olmadığını belirtmektedir. Bu yeraltı unsurlarının faaliyetleri, talimnameye göre
"adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm haline getirme, adam ka
çırmak suretiyle tedhiş ve olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonulması, kundakçılık,
sabotaj, propaganda ve yalan haber yayma, zorbalık, şantaj" olarak belirlenmiştir.
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özel Harp Dairesinin bu illegal birimi, 12 Mart darbesinden bugüne kadar tartışılmakta
ve konuşulmaktadır. Bu birimin MİT, bürokrasi, emniyet mensubu ve siviller içinde de örgüt
lenerek "devlet içinde ayrı bir devlet" haline geldiğine ilişkin yaygın bir kanı vardır.
Emekli yarbay Sayın Talât Turhan'ın bu örgüt hakkında soruşturma yapılması için yaptı
ğı başvurular bugüne kadar işleme konulamamıştır.
Meydana gelen sayısız faili meçhul siyasî cinayet, katliam, provokasyon, sabotaj, bomba
lama ve benzeri eylemlerin birçoğunun arkasında bu illegal örgüt aranmıştır. 34 kişinin ölümü
ile sonuçlanan 1 Mayıs 1977 katliamı, birçok örnekten sadece bir tanesidir. Son birkaç ay için
de yaklaşık seksen kişi cinayetlere kurban gitti. Hiçbirinin faili yakalanmayan bu cinayetlerden
de, yine bu yeraltı örgütü sorumlu tutulmaktadır.
Emekli Tümgeneral Cihat Akyol'un, "halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayak
lanma kuvvetleri tarafından yapılıyormuş gibi, mücadele kuvvetlerince zulme kadar varan haksız
muamele örnekleri ile sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edilir" şeklindeki sözleri bu
iddiaları doğrular niteliktedir. Kenan Evren de bu örgütün Kızıklere olaylarında kullanıldığını
belirtmiştir.
Bu yeraltı örgütünün varlığı 3 Aralık 1990 günlü Genelkurmay brifingi ile resmiyet kazan
mıştır. Genelkurmay yetkililerince basına verilen brifingle "özel Harp, Güneydoğuda bölücü
eşkıyaya karşı devam eden iç güvenlik harekâtında görev aldı" denilerek, bu illegal örgütün
iç olaylarda kullanıldığı kabul edilmiştir. Oysaki özel Harp Dairesi, tkinci Dünya Savaşından
sonra 1952 yılında, soğuk savaş koşullarında, sadece özel savaşı yürütmek üzere kurulmuştur.
Bu da gösteriyor ki söz konusu örgüt, görevinin dışında, yasalara aykırı bir biçimde iç olaylar
da da kullanılmıştır. Üstelik bu illegal örgütün askerî darbelerin gerekçelerini yaratmak üzere
çeşitli terör eylemlerine giriştiği de yaygın düşüncedir.
Hukuk devletinde böyle karanlık bir örgütün varlığını kabul etmek mümkün değildir. Bu
örgüt, demokrasi ve (kendisinden olmayan) her insanımız için bir tehlikedir. Bu illegal örgütün
tasfiye edilmesi, TBMM için tarihî bir görevdir. Bu örgüt dağıtılmadığı sürece, ülkemizin esen
liğe çıkması, barışın sağlanması, darbe tehlikesinin ortadan kaldırılması ve demokratikleşme
hedefine ulaşılması mümkün değildir. TBMM, kendi güvencesi, halkın ve demokrasinin gü
vencesi için bu yasa dışı örgütü ortadan kaldırmalıdır.
Nitekim, ülkemizde kontrğerilla tartışmalarının yoğunlaştığı Kasım 1990'da DYP, SHP,
ANAP, RP, DSP liderleri de sorunun açıklığa kavuşturulmasından yana olduklarını belirtmiş
lerdir.
Bu nedenlerle TBMM'ce Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis
araştırması yapılarak devlet içindeki yasa dışı bu örgütün bütün bağlantıları ile birlikte orta
dan kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ederim.
4.5.1992
Mahmut Alınak
Şırnak
ve arkadaşları

— 40 —

TJLM.M.

B : 75

2 . 3 . 1993

0:1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Son yıllarda NATO'ya bağlı ülkelerde çok gizli olarak örgütlenmiş İsviçre merkezli bir ör
gütün varlığı ortaya çıkarılmıştır. Kontrgerilla, Gladiyo ve Gao gibi isimlerle anılan bu örgü
tün, Özellikle darbe öncesi ortamların ve darbelerin oluşumunda aktif roller aldığı, terörü ve
terör örgütlerini yönlendirdiği, faili meçhul siyasî cinayetlere karıştığı iddialar arasındadır.
tsviçre merkezli gizli örgütün, bir NATO üyesi olan Türkiye'de de uzantısının bulunduğu
* ve özel Harp Dairesi ismiyle faaliyet gösterdiği iddia ve itirafları, uzun zamandır kamuoyu
muzu meşgul etmektedir.
Nitekim, konu ile ilgili 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.30'da Show TV'de, 32 nci gün .
isimli programda konu ele alınmış ve bu çok gizli örgütün varlığı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi
ve belgelerin bir kısmı ortaya konmuştur, özellikle sabık başbakanlardan Sayın Bülent Ecevit'in itiraflarından sonra, ülkemizde tsviçre merkezli ve fınansmanlı bir özel birimin bulun
duğu ve bu örgütten ve faaliyetlerinden meclislerin de, hükümetlerin de habersiz olduğu orta
ya çıkmıştır.
Her ne kadar 22 Ekim 1992'de Genelkurmay başkanlığına, kamuoyunu aydınlatmak mak
sadıyla, Genelkurmaydaki özel Harp Dairesinin nasıl çalıştığını göstermek üzere basın men
suptan davet edilmiş ve ilgililer tarafından kendilerine birtakım resmî bilgiler verilmiş ise de,
verilen bu bilgilerin dünya çapında karmaşıklık arz eden bu sistem ve Türkiye'deki meçhul fa
aliyetleri hakkında İcamuoyunun tatmin edilemediği, tartışmaların hâlâ daha devam etmesin
den anlaşılmaktadır.
1960 ihtilali de dahil olmak üzere, darbe ve muhtıra öncesi ortamların ve darbelerin olu
şumunda, bizzat devlet kurumlarının aktif rollerinin bulunduğu iddiası, devleti de, orduyu da
zan ve şaibe altına sokmuş bulunmaktadır. Türkiye'nin, meclis üstü ve meclis dışı gizli kurum
ve örgütlerle yönetilip, yönlendirildiği iddiaları,1 meclisimize de, hükümetlerimize de gölge dü
şürecek boyutlardadır.
Meclisimizin, Ordumuzun ve Devletimizin bu, zan, töhmet ve şaibelerden kurtarılarak,
yıpratılmaması için, çok kapsamlı ve ciddî.bir Meclis araştırması ile konunun aydınlatılması
gerekmektedir.
Ek'teki bilgi ve belgeler ve üstte sayılan gerekçeler sebebiyle, Türkiye'de darbeler, darbe
öncesi ve sonrası oluşumlar, darbelerin dahili ve harici kaynak ve dayanakları, faili meçhul
siyasî cinayetler, kontrgerilla ve özel Harp Daireleri iddiaları ile ilgili olarak Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca kapsamlı bir Meclis araştırması açılması
içini gereğini arz ederiz.
Hasan Mezarcı
İstanbul
ve arkadaşları
BAŞKAN — önergelerin okunması tamamlanmıştır.
Hükümet adına, Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz, buyurun efendim. (DYP ve
SHP sıralarından alkışlar)
Sayın Ayaz, konuşma süreniz 20 dakikadır ve otomatik makineye bağlıdır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin değerli üyeleri; sözlerime başlarken Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
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Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi içinde bu
lunduğu söylenen yasadışı bir birim hakkındaki iddiaların araştırılması konusuyla ve İstanbul
Milletvekili Sayın Hasan Mezarcı ve arkadaşlarının, kontrgerilla ve özelHarp Dairesiyle ilgili
olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulması amacına yönelik olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri, Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması taleplerini içeren araştırma önergelerine ce
vap vermek ve Yüce Meclisi bu konularda aydınlatmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Sayın Başkan, değerli üyeler; malumlarınız olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti demokra
tik bir hukuk devletidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukukî bir
kuruluşu olup, görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ve kanunları çerçevesinde kendisine tevdi olunan görevleri ülke içinde ve dışında, üstün bir ce
saret ve fedakârlıkla yürütmektedir.
Söz konusu önergelere konu teşkil eden ve şu anda özel Kuvvetler Komutanlığı ismini alan
özel Harp Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir birliği olup, Millî Savunma Yüksek Kurulu
nun 17 numaralı Kararıyla 1952 yılında kurulmuştur; halen de Genelkurmay Başkanlığına bağlı
bir birim olarak görev yapmaktadır. Amerika.Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya
Hollanda gibi, gelişmiş demokratik ülkelerin ordularında da buna benzer kuruluşların bulun
duğu bilinmektedir.
^
Sayın Başkan, değerli üyeler, gerçekte mevcut olmadığı halde, kamuoyuna her yansıyışta
asılsız iddialarla kontrgerilla ile Genelkurmay özel Harp Dairesi arasında irtibatlandırma gay
retleri öteden beri müşahade edilmiştir. Varsayımlardan öteye gitmeyen beyanlarla, hiçbir bel
geye dayandırılmadan, uzun süredir eleştirilmeye ve kontrgerilla ile bir araya getirilmeye çalışı
lan özel Harp Dairesinin, gerek basında yer alan kontrgerilla ile, gerekse ileri sürülen iddialar
la hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, devletin, bu teşkilat vasıtasıyla teröre bizzat karıştığı veya te
rörü yönlendirdiği, keza darbelerin oluşumunda aktif rol üstlendiği gibi iddialar da tümüyle
ciddiyetten uzak bulunmakta ve gerçekleri yansıtmamaktadır.
Bu hususu öncelikle ve önemle vurguladıktan sonra, şimdi de, yüksek müsaadelerinizle,
Özel Harp Dairesinin görevi, teşkilatı, personel ve eğitim durumu ile faaliyetleri konusunda
bazı açıklamalarda bulunmakta yarar görüyorum.
Sayın, Başkan, değerli üyeler; özel Harp Dairesinin görevi, savaş zamanında işgal edilen
vatan topraklarında, emir ve komuta zinciri içinde ve savunma planlarında belirtildiği şekilde,
sadece işgal kuvvetlerine karşı uygulanacak gayri nizamî harp harekâtıdır. Bu tür harekâtın
esası, işgal altında kalan yörelerde kendiliğinden oluşacak mukavemet harekâtının birbiriyle
organizeli ve topyekûn savunma harekâtımızla koordineli olarak yapılabilmesini sağlamak için,
barış zamanında hazırlanmasına dayanmaktadır.
Her konuda olduğu gibi, bir savaş esnasında, savaş bölgesinde oluşacak düşman gayri ni
zamî kuvvetlerine karşı uygulanacak askerî harekât hakkında, komutan ve karargâh subayları
na bilgi vermek üzere bazı talimnameler hazırlanmış olup, Silahlı Kuvvetlerimizin bütün kade
melerine dağıtılmış bulunmaktadır.
Gayri Nizamî Kuvvetlere Karşı Harekât ST 31 -15 Sahra Talimnamesinin bazı maddeleri
nin, Sayın Mahmut Almak ve arkadaşlarınca verilen önergede olduğu gibi, talimnamenin amaç,
kapsam ve diğer içeriğinden soyutlanarak yorumlanmasının, yanlış anlamalara ve değerlendir
melere yol açabildiği görülmektedir. Bu nedenle, müessesenin yeterince incelenmesinde yarar
vardır.
— 42 —

. -

.

"'

•

.M.

;73

2 . 3 . 1993

O:1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün birliklerinde olduğu gibi, özel Harp Dairesinin de, barış
zamanında kurulu birlikleri ile seferde kurulacak birlikleri bulunmaktadır. Seferde kurulacak
birlikleri illegal unsurlar olarak nitelendirmek mümkün değildir, özel Harp Dairesinin halen
kurulu bulunan birliklerinde muvazzaf subay, astsubay, erbaş ve erler görev yapmaktadır. Se
ferde görev yapmak üzere ve düşman işgali altında kalacak bölgede teşkil edilecek gerilla, ye
raltı ve kurtarma-kaçırma unsurlarında görev alacak personele sefer görev emri verilmektedir.
Gerilla, yeraltı, kurtarma, kaçırma unsurlarında görevlendirilmek üzere seçilen personel, ba
rışta, herhangi bir teşkilat içerisine dahil edilmemekte ve kendisine, savaş esnasında kullanaca
ğı silah, telsiz ve benzeri herhangi bir malzeme verilmemektedir. Bu personelin, barışta, değil
bir teşkilat içerisinde dahil edilmesi, birbirini dahi tanıması söz konusu değildir. Bu gizliliğin
nedeni de, işgal esnasında, düşman baskını yüzünden deşifre olup, harekâtın sekteye uğrama
masıdır.
özel Harp Dairesinde görev yapan muvazzaf personel, Daire Başkanlığının ihtiyaçlanna
göre kuvvet komutanlıklanhca atanmaktadır. Bu personelin, garnizon hizmet sürelerine bağlı
olarak, yine kuvvet komutanlıklarınca başka birliklere atanması mümkün olduğu gibi, Silahlı
Kuvvetlerimizin diğer birliklerindeki personelden ayrı bir özelliği de bulunmamaktadır.
Söz konusu personelden, özel timlerde görev alan subay ve astsubaylar ise komando nite
likli personelden oluşmaktadır. Bu personelin ikinci coğrafî bölgede hizmet etme mecburiyet
leri, yaş ve sağlık durumları dışında, görev süreleri, Daire Başkanlığınca uzatılabilmektedir.
Zira, bu personel, üç-üçbuçuk yıl gibi, uzun süreli eğitim görerek görevlerine hazırlanmakta
dırlar. örneğin; özel timlerde görevli personel; komando, kurbağa adam, paraşüt, savaş beden
eğitimi, gayri nizamî harp ve özel kurslara tabi tutulmakta, bazıları ise görevleriyle ilgili ol
mak üzere yurt dışı kurslarına da gönderilmektedir. Yine, anılan özel timler, yıllık eğitim faali
yet planlarında öngörülen eğitim ve uygulamalarının yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığınca
uygun görülen müşterek eğitimleri de, NATO tatbikatları içerisinde icra etmektedirler.
Savaşta, gerilla birliklerinde görev alacak sivil personel, askerlik hizmetlerini komando
birliklerinde yapan personel arasından seçilerek, kısa süreli gayri nizamî harp kursuna tabi tu
tulmaktadır. Terhislerini müteakip, bunlardan uygun evsafta olanlara sefer görev emri veril
mek suretiyle, Bakanlar Kurulu kararıyla, seferberlik tatbikatlarına katılmaktadırlar. Bu tatbi
katlarda, komando nitelikli gerilla eğitimi yaptırılmakta ve bu kişiler tümüyle bu tatbikatlara
katılmaktadırlar.
Savaşta, yeraltı ve kurtarma kaçırma teşkilatlarında görev almak üzere seçilen personel,
uzun süre devam eden tahkik işlemlerini müteakip, savaşta işgal bölgesinde ihtiyaç duyulabile
cek sabotaj ve mukavemet faaliyetlerini icra etmek maksadıyla, kısa süreli genel mahiyette kursa
tabi tutulmaktadırlar.
Savaşta, gayri nizamî harpte görevlendirilmek üzere seçilen bütün sivil personelin tespit
ve tahkikatları uzun süren araştırmalara dayanmaktadır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Genelkurmay Başkanlığı Özel Harp Dairesinin sadece özel
timleriyle ilgili bölümünün, NATO ile çok kısıtlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilişki, Türk özel
timleriyle, NATO özel birlikleri arasında teknik ve taktik bilgi alışverişi, teknik malzeme temin
ve desteğiyle, eğitim yönünden, Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda işbirliği
ve Bakanlar Kurulu müsaadesiyle, yurt dışı ve yurt içindeki müşterek eğitim ve tatbikatları kap
samaktadır.
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Gayri nizamî harp unsurlarıyla ilgili faaliyetler tamamen millî mahiyette olup, NATO ve
ya bir başka ülkenin bu konuda bilgisi dahi bulunmamaktadır.
Bu arada, idarî ve lojistik hususlarla ilgili uygulama hakkında da kısa bir bilgi sunmak
istiyorum :
;
Harp zamanında, düşmanın işgal ettiği bölgede kalan gerilla unsurlarını teşkil, teçhiz et
mek ve eğitmek maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek miktarda özel tim,
işgal bölgesine muhtelif yollarla sızdırılacaktır. Bu timler, gerilla teşkilatını oluşturmayı başar
dıkça, ihtiyaçlarını, beraberlerinde götürdükleri muhabere vasıtalarıyla özel Harp Dairesi Baş
kanlığına bildirecekler, Daire Başkanlığı, kendisine özgü usullerle, bu silah ve malzemeyi bilahara kendilerine gönderecektir.
Emir komuta ve muhabere sistemleri, barış zamanında, Daire Karargâhı, özel timler ve
diğer bağlı birliklerle, bölge başkanlıkları, Özel Harp Dairesi Başkanlığının emir ve direktifle
ri çerçevesinde sevk ve idare edilmektedir. Bu dönemde, gayri nizamî harp teşkilatı mevcut ol
madığından, gerilla, yeraltı ve kurtarma-kaçırma unsurlarının içerisinde emir komuta yapısı
oluşturulmamıştır. Gayri nizamî harp teşkilatında görev alacak sivil personel, görevinin ne ola
cağını bilmekle beraber, savaş zamanında, birliği teşkil edildiğinde kimin emrine gireceğini ve
ya kimlere emir komuta edeceğini, barışta bilmemektedir.
Gayri nizamî harp unsurlarının, savaşta, kendi içerisindeki emir komuta sistemi, teşkilat
lanmalarını tamamlayınca oluşacaktır. Savaşta, işgal bölgesinde icra edilecek gayri nizamî harp
harekâtı, başkomutanlıkça ve Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezinden sevk ve idare
edilecektir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi de, özel Harp Dairesinin kurulduğu günden günümü
ze kadar görev aldığı bir iki faaliyetle ilgili bilgi arz ediyorum :
özel Harp Dairesi, 1963 - 1974 yılları arasında Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatının ku
rulması, geliştirilmesi ve desteklenmesinde görev almıştır. Kıbrıslı soydaşlarımızın korunması
için ve olayların zorlamasıyla kurulan bu teşkilatın görevi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile sona
ermiştir.
Yine, 1980 yılında, teröristlerce Diyarbakır'a kaçırılan Türk Hava Yolları uçağında rehin
tutulan kişilerin kurtarılması operasyonunda bir özel tim görev yapmıştır. O tarihlerde, polis
ve jandarma teşkilatında özel timler bulunmadığından, bu görev, özel Harp Dairesinin özel
timine verilmiştir. Bugün, polis teşkilatında, bu timler teşkil edilmiş bulunduğundan bu tür görevlerin özel timler tarafından yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; kıymetli zamanlarınızı alarak yaptığım bu açıklamalardan
sonra konuyu toparlayarak bir sonuca getirmek istiyorum :
Daha önce de arz ettiğim gibi, özel Harp Dairesiyle ilgili olarak, 1970 yılından itibaren,
bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca oluştu
rulan heyetler marifetiyle, sivil personelin olaylara karışıp karışmadığı, silah ve cephanenin olay
larda kullanılıp kullanılmadığı araştırılmıştır. Yapılan bu araştırmalar neticesinde, hiçbir per
sonelin olaylara karışmadığı, bütün silah ve cephanenin noksansız olduğu da tespit edilmiştir.
Seferde kurulacak gayri nizamî harp birliklerinin silahları, seferde görev yapacakları böl
gelere yakın yerlerdeki silahlı kuvvetlere mensup birliklerin depolarında bulunmakta ve peri
yodik kontrolleri yapılmaktadır. Depolanan silahların hiçbirisi de anarşi ve terör olaylarında
kullanılmamıştır. Bu konudaki iddialar, sadece varsayımlara dayanmaktadır.
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özel Harp Dairesinin, savaş anında, düşman içinde, derinliklerde faaliyet gösterecek mu
kavemet harekâtını, barışta organize etmek ve savaşta, Genelkurmay Başkanı direktifleri doğ
rultusunda mukavemeti yönlendirmek amacıyla kurulduğu dikkate alındığında, anılan bu dai
renin, gizli örgüt veya kontrgerilla şeklinde nitelendirilmesinin ne derece yersiz ve tutarsız ol
duğu açıkça görülmektedir.
,özel Harp Dairesinin hiçbir unsuru bugüne kadar hiçbir kanunsuz eylemde bulunmadığı
gibi, sıkıyönetim dönemlerinde de hiçbir sorgulama ve anarşiyle mücadele görevlerine iştirak
etmemiştir. Esasen, anılan dairenin, özellikle sorgulama konusunda uzman personel yetiştir
me görevi olmadığı gibi, bünyesinde, bu maksada yönelik herhangi bir birim de mevcut değil
dir. Keza, özel Harp Dairesinin, ne 12 Eylül öncesinde, ne 12 Eylül döneminde MİT ile işbirli
ği yapması söz konusu olmadığı gibi, bu daire faaliyetlerinin iç siyasetle de bir ilgisi bulunma
maktadır.
Diğer taraftan, özel Harp Dairesinin faaliyetleri hakkında Genelkurmay Başkanlığınca,
çeşitli tarihlerde basına bilgi verildiği de, Yüce Meclisin malumlarıdır.
Hakkında muhtelif iddialar ileri sürülen bu Daire Başkanlığının, her şeyi açıklayacak şe
kilde brifing takdim etmesi, yaptığı göreve inancının ve yürüttüğü hizmete olan güveninin so j
nucu olmaktadır.
İBRAHİM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Kime brifing verdi?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — Basına.
Nitekim, özel Harp Dairesi Başkanlığının bütün faaliyetleri, en ast kademeden, en üst
kademeye kadar, bütün birlik ve karargâhlarda, brifing, ders, kurs, eğitim ve tatbikatlar halin
de işlenmektedir, özel Harp Dairesi Başkanlığına, Silahlı Kuvvetlerin diğer kuruluşlarında ol
duğu gibi, tamamıyla bütçe kanununda belirlenen çerçevede ödenek tahsis edilmektedir. Bu
nun dışında, savaşta görev alacak sivil personelin, eğitim ve seferberlik tatbikatlarına, yolluk
ve yevmiyelerini karşılamak üzere, Millî Savunma Bakanlığınca da ödenek tahsis edilmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, terör örgütleri, öteden beri, yaptıkları
propagandalarında, daima devleti zan altında bırakacak maksatlı faaliyetler içerisinde bulun
maktadırlar. Yapılan operasyonlarda, teröristlerin hücre evlerinde bulunan birçok polis ve as
ker elbiseleri, üniformaları, bunların, hem bir taraftan eylemlerini kolaylaştırmak, hem de gü
venlik güçlerimizi suçlu durumda gösterme amacını güttüklerini açıkça göstermektedir.
Yüce Meclis, 9 Şubat günü, burada, faili meçhul cinayetler konusunu görüşürken, İçişleri
Bakanımızın dile getirdiği hususlar var. 1992 yılı içerisinde, olağanüstü hal bölgesinde meyda
na gelen faili meçhul öldürme olaylarının, bugüne kadar çözülenlerinin bir kısmının PKK ör- Â
gütünce, diğer bir kısmının da Hizbullah örgütünce gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı burada ifade
edilmiştir. Nitekim, ondan sonra yapılan birçok çalışmalarda ve operasyonlarda da aynı şeyler
meydana çıkmış bulunmaktadır.
Bütün bu hususları dikkate alarak, yukarıdan beri açıklamaya çalıştığım gibi, özel Harp
Dairesi, Genelkurmay Başkanlığına bağlı yasal ve açık bir askerî birliğimizdir; amacı, tama
men, savaş halinde, ülkemizin düşman işgali altında kalması halinde, yapılacak millî mücade
leye katkıda bulunmaktır. Bu kuruluşumuzun, dün olduğu gibi bugün de, illegal hiçbir faali
yeti söz konusu değildir. Böyle bir faaliyete, ne Hükümetimizin, ne de askerî makamlarımızın
müsaade ve müsamaha etmesi mümkün değildir. Amacı yurt savunması olan askerî birlikleri
mizin ve dolayısıyla devletimizin yıpratılması gayesine yönelik asılsız iddiaların, Yüce Meclisi
miz tarafından araştırma konusu yapılması, Hükümetimizce müspet olarak mütalaa edilme
mektedir.
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN T-Teşekkür ederim efendim.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu, Refah Partisi Grubu adı
na Sayın Hasan Mezarcı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Baki Tuğ, Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu adına Sayın Cemal Şahin ve Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bahri Kibar
söz istemişlerdir.
'
Buyurun Sayın Hacaloğlu (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Hacaloğlu, süreniz 20 dakikadır ve makineye bağlıdır.
Buyurun efendim.
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 10/63 ve 10/74 esas nolu kontrgerilla ve özel Harp Dairesi hakkında Meclis araş
tırması açılmasıyla ilgili önergeler hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bugün burada tarihî bir oturum yapmaktayız. Son kırk yıldır demokrisimizin üzerine bir karabasan gibi çöken kontrgerilla konusunda gerçeklerin ortaya çıka
bilmesi için perdeyi hep beraber aralamaya çalışacağız.
Geçen dönem, Sayın Deniz Baykal ve 29 arkadaşının bu amaçla talep ettikleri, ancak ya
kalayamadıkları görüşme fırsatını şimdi elde etmiş bulunuyoruz. Yüce Meclisin bu tarihî fır
satı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.
Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 1990 yılında İtalya'da patlak veren gladio skandali
ile, NATO ülkelerinde, devletin içine gizli bir örgütün, illegal bir örgütün yuvalandığı öğrenil
miştir.
Bu Örgütlerin, zaman zaman terör olaylarına karıştıkları, şiddet eylemleri planlayıp uygu
ladıkları, böylelikle, kimi Ülkelerin iç siyasetlerini etkiledikleri açıklanmıştır. Olay, o zaman
İtalya'yı sarstı. Gizli örgütün arkasında olduğu anlaşılan dönemin Cumhurbaşkanı Sinyor Cossiga istifa etmek zorunda kaldı.
Değerli milletvekilleri, biraz evvel Sayın Bakan yaptığı konuşmasında, bu örgütün 1952
yılında özel Harp Dairesi olarak kurulduğunu açıkladı. Yani, Türkiye'nin NATO'ya girişinin
hemen akabinde, ülkemizde de bu örgütün kurulmuş olduğu resmiyet kazanmış oldu. Zaten,
NATO Genel Sekreterinin dahi yıllarca süren suskunluktan sonra varlığını kabul ettiği bir ör
gütün uzantılarının ülkemizde olmadığına inanmak, fazla iyimserlik hatta saflık olurdu. Hal
kımız arasında kontrgerilla olarak adlandırılan bu gayri, yasal gizli örgütün ilk kuruluş amacı
nın, olası bir Sovyet saldırısı karşısında kullanılmak üzere, sivil halkı, düşman işgaline karşı
örgütlemek olduğu belirtilmekledir. Sayın Bakanın biraz evvelki açıklamaları da bu doğrultu
da gelişti.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin güvenliğiyle ilgili sorunlara karşı son derece
duyarlıyız. Her türlü terörün ve siyasette şiddetin kesinlikle önüne geçilmesinin gerektiğine inan
maktayız. Bu konuda, demokrasi içinde uygulanabilecek yeni bir modeli geliştirdik ve kamuo
yuna iki ay evvel taktim ettik. Ancak, güvenlik bahanesiyle, ülkemizin iç siyasî yapılanması
ve toplumsal dinamiklerine yönelik, hukuk ve kuraldışı müdahaleleri, ülkemizde, demokratik
leşmenin ve sivilleşmenin önünde en ciddî engeller olarak görmekteyiz. Bu nedenle, şimdi, Cum
huriyet Halk Partisi olarak bizim endişemiz, özel Harp Komutanlığına, eski adıyla özel Harp
Dairesine bağlı unsurların yasadışı bazı işler, bazı karanlık işler yapıp, yapmadıklarıdır. Endi
şemiz, sivil yöneticilerimizin bilgisi dışında, bu örgütün, bazı kirli işlere, demokrat vicdanımızla
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içimize sindiremeyeceğimiz bazı yanlışlıklara karışıp karışmadıklarıyla ilgilidir; endişelerimiz
bunlardan kaynaklanmaktadır. Zira, 12 Mart döneminde, özel Harp Dairesinin, kuruluş ama
cının dışına çıktığını gösteren birçok olumsuzluklar yaşanmıştır ülkemizde. Bu dönemde, özel
Harp Dairesinin yasadışı birçok eylemlere giriştiği, toplumsal olayları zaman zaman olumsuz
doğrultuda yönlendirdiği kanaati, ülkemizde yaygtnlık kazanmıştır. Açıklığa kavuşmamış bir
çok karanlık olayın arkasında bu örgütün gayri resmî uzantılarının yer aldığı inancı, ne yazık
ki, ülkemizde yaygınlaşmıştır. Bu örgütün kontrgerilla işlevi gördüğüne ilişkin yaygın kanaat,
demokrasiyi özümlemiş vicdanları, son derece rahatsız etmiştir yıllarca.
12 Mart sonrası dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Sadi Koçaş, birkaç yazısında,
kontrgerillanın, kanun dışı kurulmuş, yönetilmiş ve kanun dışı çalışmış bir örgüt olduğunu açıkça
vurgulamıştır.
Sayın Bakanımızın, biraz evvelki aksine beyanına rağmen, kahpe bir cinayetle yitirmiş ol
duğumuz sevgili Mumcu'nun, 7 Aralık 1992 tarihli bir yazısında, 12 Mart döneminde Ziverbey
Köşkündeki işkenceli sorguların "Burası Genelkurmay'a bağlı kontrgerilladır, burada Anaya
sa yoktur" diye başladığını yazdığını hep beraber biliyoruz.
Keza, değerli gazeteci İlhan Setçuk'un, Ziverbey'de geçirdiği, hukukun çiğnendiği günler
de, benzeri olayları yaşadığını, hem yazılarından hem kendi ifadesinden biliyoruz, tanığıyız.
Sayın İlhan Selçuk da, Ziverbey'de kontrgerillanın varlığını hissetmiştir.
Bunları herkesin bilmesine rağmen, konu, her dönemde, bugün de inkâr edilmiş veya gör
mezlikten gelinmiştir.
özel Harp Dairesi, yasalara göre kurulmuş bir örgüt olmadığından, amacında, işleyişinde
ve eylemlerinde yasal dayanak aranması olası değildir. Bu nedenle, bu örgütü, yaptığı yasadışı
eylemlerden soyutlayarak, yasal organlarda, yasal olarak aramak ve bulmak da mümkün değildir.
Sayın Demirel, geçen hafta, kontrgerilla tartışmalarıyla havanda su dövüldüğünü, konu
nun Hükümeti aştığını, devleti ilgilendirdiğini söylemişti.
Sayın Demirel, konunun Hükümeti aştığını düşünebilir; ama hiçbir konunun, bu Yüce
Meclisi aşamayacağını Sayın Başbakan hepimizden daha iyi bilmektedir; kendisi o düzeyde de
neyimlidir. Hiçbir yetki, bu Yüce Meclisin onayı dışında kullanılamaz. Eğer kullanılıyorsa, bunun
derhal durdurulması gerekir.
Bu kürsünün arkasında, hepimizi bağlayan bir cümle yazıyor: "Hakimiyet kayıtsız şart
sız milletindir." Cumhuriyetimizin, sorunlarla yüklü demokrasimizin özü, bu cümlede yat
maktadır.
Halkımız, kontrgerilla konusunda her şeyi, her doğruyu bilmek istemektedir. Bizler mil
letvekilleri olarak, siyasî partiler olarak, Sayın Evren'in iki yıl evvel söylediklerinin ardında
yatan gerçekleri bilmek istiyoruz. Sayın Evren, 1980 yılında, Sayın Demirel'in, kendisinden,
özel Harp Dairesini -1971'de olduğu gibi- anarşi ve terörde kullanılmasını talep ettiğini: ken
disinin bunu reddettiğini, izin vermediğini açıklamış ve "Ancak, belki haberim olmadan bazı
olaylarda kullanılmıştır." diye ilave etmiştir.
Şimdi, ya Sayın Evren'in dediği doğru değildir veya Sayın Bakanın biraz evvel burada söy
lediği doğru değildir; ikisinin bir arada doğru olması mümkün değildir. Gerçekten, 1970'li yıl
ların hâlâ açıklığa kavuşmamış bazı olayları, Sayın Evren'in kuşkularını haklı çıkaracak gö
rüntüdedir,
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12 Mart öncesinin 1968 kuşağını yanlış yapmaya yönlendiren, yangına körükle giden ojan
provakatörler, Mahir Kaynak, Yüzbaşı îlyas Aydın ve diğerleri, bu iradeyi kimden almış ve ki
min talimatlarıyla hareket etmişlerdir?..
1970'li yıllarda Kültür Sarayını kim yakmıştır? Marmara Gemisini kim batırmıştır? Meh
met Ali Ağca'yı hapishaneden kaçıran güç kimir? 1977 Genel Seçimleri öncesi Cumhuriyet
Halk Partisi konvoylarına yapılan Niksar, Şiran, Erzincan saldırılarının arkasında kimler var
dı? 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanını kan gölüne çevirerek 36 kişinin katledilmesinde, yüzlercesinin yaralanmasında kimler rol oynamıştır ve bu, kimlerin eseridir, hangi gözü dönmüş
karanlık ellerin senaryosudur?
,
Eski Genel Başkanımız Bülent Eeevit'e, aynı dönemde, Çiğli Hava Meydanında yapılan
suikast girişimi bir raslantı mıydı?
1977 Seçimlerinden iki gün evvel, Cumhuriyet Halk Partisinin Taksim Mitinginde Sayın
Ecevit'in öldürülmesini hedef alan ve Sayın Demirel'in ihbarıyla önlenen komplo da bir ras
lantı mıydı; rasgele sıradan bir olay mıydı; yoksa, bu olaylar, 5 Haziran 1977 Seçimlerini önle
meye çalışan bazı mihrakların kontrgerilla eliyle doğrudan veya dolaylı olarak ortaya koyduğu
eylemler miydi?
Bu konularda çok ciddî şüpheler vardır. Devletin, bu şüphelerden kendisini arındırması
gerekir.
Değerli arkadaşlarım, kontrgerillanın, son yıllarda, bölücü PKK terörüne karşı mücadele
sürecinde de devreye girdiğine ilişkin belirtiler vardır. Güneydoğuda geçen yıl meydana gelen
yüzlerce faili meçhul cinayetin önemli bir bölümü, PKK ile Hizbullah arasında hesaplaşmaya
bağlanıyordu. Ancak, Hizbu'llah'ın işlediği cinayetlerin hiçbirisinin ortaya çıkarılamaması, "Bu
örgüt korunuyor mu?" sorusunu ister istemez gündeme getirmektedir.
Hizbullah terörünün, devlet koruması, kollaması ve hatta yer yer yönlendirmesiyle palaz
landığına ilişkin yaygın bir kanaat vardır.
Güneydoğuya gidiniz, halkla görüşünüz; sıradan halkla görüşünüz, size Hizbullah örgü
tünün arkasında kontrgerillanın olduğunu söyleyecektir. En azından, halkımız böyle olduğu
na inanmaktadır. Halkımız, size, devletin, PKK terörüne karşı, Hizbullah terörüne geçit verdi
ğini söyleyecektir.
Doğru veya yanlış; ancak bir husus kesin : Bu konu açıklığa kavuşturulmadan, faili meç
hul cinayetler çözümlenmeden, yurttaşlarımızın önemli bölümünün devlete olan saygısı ve gü
veni sağlanamaz. (CHP, RP ve HEP sıralarından alkışlar)
Burada, bu Meclis çatısı altında açıklanan; ama, hâlâ açıklığa kavuşturulmamış olan olaylar
vardır.
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bir Diyarbakır Meclis üyesi, bir yüzbaşı tarafından kira
lık katil tutularak öldürülmek istenmiştir. Bu olay, bu Meclis çatısı altında daha evvel de konu
şuldu. Sayın Başbakanın ve içişleri Bakanlığı Müsteşarının da tanık olduğu cinayet siparişi,
kiralık katilin cayması ve olayın açıklığa çıkması sonucu akim kalmıştır.
Sayın Başbakan, bu olay üzerine, "Benim ülkemde böyle bir şey olamaz" diye tepki koy
muş; ama, cinayete teşebbüs eden yüzbaşı, yargılanacağına, ödüllendirilmiştir.
Eğer, o yüzbaşı, farklı bağlantıların güvencesi altında olmasaydı, hiç böyle davranabilir;
olay, hiç böyle kapatılabilinir miydi?
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Kendilerini MİT görevlisi olarak tanımlayan 7 kişinin, emniyette sorgulamadan aldıkları
5 kişiyi Muş'ta vahşice katletmiş olmalarına rağmen, hâlâ haklarında bir kovuşturma açılma
mış olması, hâlâ ellerini kollarını sallayarak dolaşabilmeleri, kontrgerülanın kanıtı değildir de
nedir? (CHP, RP ve HEP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, bu canileri korumaya kim cüret etmektedir, sormak istiyorum. Ben
burada, Cumhuriyet Halk Partisi adına, olayın üzerine cesurca giden Muş Cumhuriyet Savcısı
Sayın Nail Yalçın'ı kutluyorum. Savcının bu konuda görev yapmasına destek olacaklarına, en
gel koyan Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerini de kınıyorum açıkça... (CHP ve RP
sıralarından alkışlar)
'
Geçenlerde, Sayın İçişleri Bakanı, "istersek, toplar öldürürüz, sonra intihar ettiler deriz;
ama, yapmayız; insan haklarına saygılıyız" demiştir.
' Belli ki, Sayın Bakanın bilgisi dışındaki bazı karanlık eller kirli işler çevirmekte, işkence
yapmakta, hatta cinayet dahi işleyebilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, güneydoğuda bir çılgınlık yaşanmaktadır... Güneydoğuya korku hâ
kimdir... Sayısı bir yılda 600'ü aşan faili meçhul cinayet, Koalisyon Hükümetinin, hepimizin
ve demokrasimizin ayıbı ve yüzkarası olarak önümüzde durmaktadır. Güneydoğuda, 14 ayda
13 gazeteci, 9 öğretmen, birçok kamu görevlisi, parti yöneticisi, muhtar ve imam katledilmiştir
ve hiçbirinin faili henüz belirlenmemiştir. En son olarak, geçen günler içinde, ülkemizin iki
değerli insanı, Elazığ tnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Ka
ya, haince katledilmişlerdir.
Kaçırılma olayının hemen ardından, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yöreye hemen iki
milletvekillinizi gönderdik; olay karşısında, emniyet görevlilerinin ne kadar çaresiz kaldıkları
nı yakînen izledik.
Değerli arkadaşlarım, dün, "Dicle kıyısında kaybolan kuzunun hesabını benden sorun"
diyen Sayın Başbakana, şimdi bu kürsüden soruyorum : Bu cinayetleri kimler işlemektedir'
3 değil 600'ü bulan, geçmişte Güney Amerika'da yaşanan yüz kızartıcı boyutları çoktan aşan
bu faili meçhul cinayetleri ne zaman açıklığa kavuşturacaksınız? Can güvenliğini ve hukukun
üstünlüğünü, ülkemizde ne zaman sağlayacaksınız?
Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisimizin, bu araştırma önergesine, "evet" diyerek, kontrgerilla üzerindeki sis perdesini kaldırması, gerçeklerin ortaya çıkmasına geçit vermesi, görevidir.
Sayın İnönü, geçenlerde bu önerge için "Koalisyonda sıkıntı yaratır" demiş...
MUSTAFA BAŞ (tstanbul) — Koalisyonda sıkıntı yaratmaz, Amerika'da yaratır...
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Neden böyle demiş, hiç anlayamadık! Bu önerge,
parti meselesi midir ki, kişisel çıkarlar meselesi midir ki, sıkıntı yaratsın? Değerli arkadaşla
rım, sizlere, özellikle SHP'li milletvekilli arkadaşlarıma sormak istiyorum : Sosyaldemokrat
anlayış bu mudur?.. (CHP, RP ve HEP sıralarından alkışlar)
Biz, tüm siyasî partilerin ve grupların, siyasetin önündeki engellerin kaldırılması ve de
mokrasimizin geleceğinin güvenceye alınması için, bugün bu konuda elbirliği ve işbirliği yapa
caklarına inanıyoruz.
Bugün burada bu önergeyi onaylamak, Abdi İpekçi'ye, Hamit Fendoğlu'na, Cavit Orhan
Tütengil'e, Bedri Karafakioğlu'na ve Vedat Aydın'Ia Musa Anter'e, Uğur Mumcu'ya ve karan
lık eller tarafından katledilen nice diğer yüzlerce insana karşı hepimizin insanlık, vicdan ve
demokrasi borcudur.
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Eğer araştırma açılmasıyla ilgili bu önerge, bugün burada kabul edilmezse, demokratik
parlamenter rejimimiz ciddî bir yara alacaktır. Yüce Meclisimiz bu fırsatı kaçırırsa, tarih önünde
sorumlu olacaktır. (CHP, RP ve HEP sıralarından alkışlar)
Türkiye dışındaki ülkeler, kuşkulu-terör ve cinayet olaylarının ardındaki bu karanlık ve
devlet içinde devlet konumundaki gizli örgütü, silkeleyip, attılar; ülkelerinde, egemenliğin, ulusun
olduğunu kanıtladılar. Şimdi sıra bizdedir, şimdi görev Türkiye Büyük Millet Meclisindedir
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu görevi en iyi şekilde yapacağına Cumhuriyet Halk Partisi
olarak içtenlikle inanıyoruz.
Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu teşekkür ediyorum.
Refah Partisi Grubu adına Sayın Hasan Mezarcı, buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
Sayın Mezarcı, süreniz 20 dakikadır, makineye bağlıdır; korkarım, o kitapların hepsini
okumaya süre yetmez.
Süreniz başladı Sayın Mezarcı, buyurun.
RP GRUBU ADINA HASAN MEZARCI (istanbul) —' Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sayın Demirel'in bu kürsüden 1988 yılında yaptığı bir konuşmanın bir bölümüyle söz
lerime başlıyorum.
Bu kpntgerilla konusu ansiklopedilere girmiş, bu konuda ansiklopediler var, yerli yabancı
bir sürü kitaplar var... Yani, bir kütüphane dolusu kitap var, ben bir kısımını getirdim... Gere
kirse, Sayın Bakanımıza burada bunları bırakabilirim.
Biz burada "Genelkurmay niye var, MıT niye var, özel Harp Dairesi niye var?" konusu
nu konuşmuyoruz ki... Devlet kurumlarının içine yerleşmiş birtakım mafyalar, birtakım politbürolar var mı, bunlar cinayet işliyor mu? Bunlar, darbe öncesi ortamlarda rol alıp, darbelerin
oluşmasına yardımcı oluyor mu? Darbe esnasında işkenceler yapılıyor mu? Ve nihayet, bugün
kü faili meçhul cinayetlerin arkasında kimler var?..
Şimdi, burada devlet gibi konuşup, Resmî Gazeteye uygun bir şekilde kendini devlet yeri
ne koyup, arkasından da tabu haline gelmek, doğru değil. Devletse, hepimizin; milletse, hepi
mizin; orduysa, hepimizin; ama, darbeleri de ben yapmadım herhalde, muhtıraları da ben ver
medim... (RP sıralarından alkışlar)
Bakınız, Sayın Demirel, o gün iktidarda bulunan ANAP'a hitaben ne diyor : "Aslına ba
karsanız, biliyoruz, siz 12 Eylülün ürünüsünüz..."
ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Doğru...
HASAN MEZARCI (Devamla) — Doğru tabiî. Bu doğruya göre, Doğru Yol da 27 Mayı
sın ürünü!.. (RP sıralarından alkışlar)
"... evet biliyoruz; ama, bu kadar istismar yeter. Şunu söylüyorum, gayet açık söylüyo
rum : 12 Eylülün arkasına saklanmayın. 12 Eylülün arkasına saklanmaya devam edecekseniz,
devleti arkanıza alıp, devletin güçlerini arkanıza alıp, devletin televizyonunu arkanıza alıp, siz
konuşup, bizi yutkunduracaksanız..." Evet, kontgerilla önergesi geldi, kürsü otomatiğe bağ
landı!.. "... istediğinizi alın, 12 EylüPü yapanları da alın, gelin bir açık oturuma gidelim."
Sayın Demirel söylüyor bunları.
"tşte kürsü; bu kürsüye geleceksiniz, 12 Eylül için burada bir genel görüşme yapacağız,
saatle bağlı tutmayacaksınız, bu televizyon onu verecek" diyor Sayın Demirel.
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Hem saatle bağlı hem de televizyon yok... "... Gelin, aradan 8 sene geçmiştir, eğer yüreği
niz yetiyorsa, istediğiniz kimselerle, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde bu konuşmayı yapma
ya hazırız."
Sayın Oltan Sungurlu söz atmış, "Şapkayı alıp gitme" demiş, İşte, o meşhur söz... Süley
man Demirel devamla "Şapkayı bırakıp gidecek değilim ya! Alıp gideceğim tabi... Allah Al
lah, ne yapacağım yani?!
Teklifimi tekrarlıyorum, burada, milletin önünde, gayet açık, teklifimi tekrarlıyorum : Artık,
bu boşboğazlık son bulmalıdır. 12 Eylül mü diyorsunuz, gelin tartışalım, yüreğiniz yetiyorsa
tartışalım. 12 Eylülü yapanları da yanınıza ve arkanıza alın, tartışalım" diye Sayın Demirel
meydan okuyor.
Değerli arkadaşlarım, bakınız, yine, Sayın Demirel ne diyor; Cumhuriyet Gazetesi 28 Ka
sım 1990 : "Devlet, birtakım örgütlere cinayetler işletmişse, bunu kim yapmışsa, bunun yaka
sına yapışıp, bunun burnunu sürtmek, milletin hakkını aramaktan başka bir şey değildir" di
yor. Biz de onu yapıyoruz işte...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —• Ama, kendisi ortada yok şimdi!
HASAN MEZARCI (Devamla).— Dikkat edin, ne diyor : "Bugün, devleti yönetenlere,
Çankaya'sına, Hükümetine, Meclisine ve güvenlik kuvvetlerine sesleniyorum : Gayet büyük
itham altındasınız."
Bunları niye okuyorum? Kontrgerilla konusundaki önergeyi en son ben verdim ve bu Mec
liste bugün grubu bulunan partilerin kontrgerilla ile ilgili önergeleri burada... Şu süreyi açın
da, şu belgeleri bir okuyayım; yüreğiniz varsa, cesaretiniz varsa televizyonu da getirin ve biz
devletin cinayet işlediğini ispat edelim... (RP ve HEP sıralarından alkışlar)
"...ANAP Grup Başkanvekili, kontrgerilla konusunun, bütçe görüşmelerinden sonra Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alınacağını söyledi. Bozkurt, Millî Savunma
Bakanı ve Başbakanın konuya karşı olmadığını bildirdi" filan diye devam ediyor ve "... Boz
kurt, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlarken, SHP Grup Başkanvekili Hasan Feh
mi Güneş'in, kontrgerilla konusunun, ANAP ve DYP ile birlikte Meclise getirmesini önerdiği
ni belirterek, konuyu Millî Savunma Bakanı ve Başbakanla görüştüğünü, Doğan'ın, konunun
görüşülmesine olumlu baktığını, Akbulut'un da karşı olmadığını söyledi..."
Ben, bugün, ANAP eski milletvekillerimizden Sayın'Bülent Çaparoğlu Bey'le görüştüm,
Bülent Çaparoğlu Bey ve arkadaşlarının, kontrgerillayla ilgili çalışmaları vardı; ama, maale
sef, SHP'li Celal Kürkoğlu ve arkadaşlarının önergesi hangi akıbete uğramışsa, o gün, o çalış
ma da o akıbete uğradı.
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Öyle bir şey olmadı Sayın Mezarcı, yanlış hatırlı
yorsun.
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ben konuştum diyorum.
"SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, kontgerilla hakkında, SHP milletvekille
rince hazırlanan iki ayrı Meclis araştırması önergesinin ivedilikle görüşülmesi için Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına başvurdu" diyor ve devam ediyor... Kaya Erdem'le görüşül
müş, gündeme alınacakmış; ama, sonra ne olmuşsa olmuş, alınmamış, ertelenmiş.
DYP Genel Başkanvekili Vefa Tanır da kontrgerilla tartışmalarında "Devlet, kontgerilla eliyle
cinayet işlemiştir" diyor, yine 30 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, önergeler de burada...
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ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Hayır, "deniyor" dedim.
HASAN MEZARCI (Devamla) — "İşlemiştir" diyor.
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bu kadar tahrif olmaz!
HASAN MEZARCI (Devamla) — Bir başka yazı var burada : 28 Kasım 1990 tarihli Hür
riyet Gazetesi. .Ecevit, programda kendisine yöneltilen, "sizce, 1980 öncesinde darbe ortamı
sağlamak için kontrgerilla kullanılmış olabilir mi?" sorusuna cevaplar veriyor.
Kitaplar burada, kitaplardan okumam mümkün değil. Başbakanlık yapmış insanlardan,
Genelkurmay Başkanlığı yapmış insanlardan ve bunların itiraflarından bahsediyorum. Neyi
konuşuyoruz arkadaşlar? Biz bugün burada, iktidarı ve muhalefeti konuşmuyoruz ki... tki de
bir, bu Meclisi, Zincirbozan'a, Yassıada'ya götüren mekanizmadan bahsediyoruz... Rica ede
rim... (RP ve HEP sıralarından alkışlar)
Diyor ki, Sayın Ecevit, "Devletin, uzun süre gizli tutulan bir kuruluşu var : özel Harp
Dairesi"
Şimdi burada bir şey aklıma geldi: Sayın Evren'in anıları da burada; itiraz olursa açarım
diye getirdim.
Bir zamanlar, "Kenan Paşa'nın da bilgisi dahilinde, imamlar, Rabıta'dan para alıyor" di
ye kıyamet koparılıyordu; ama, Sayın Ecevit itiraf ediyor ki, özel Harp Dairesi, parasını Ame
rika'dan alıyormuş... (RP sıralarından "doğru" sesleri)
Evet, bunlar, Başbakanın itiraflarıdır ve ilgili zevatın itiraflarıdır. Benim ordumun içinde
ki bir mekanizma, Meclisten habersiz, milletten habersiz, maaşını ABD'den alacak, ondan sonra
da "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" yaftası ısrarla vurgulanacak! Bu mümkün değil.
(RP sıralarından alkışlar)
Türkiye'de, Meclis üstü kurum olmamalıdır ve Türkiye'de bazı kurumlar, bu sorgulanamamazlık, soruşturulamamazlık durumundan kurtulmalıdır. Bu Meclis, Genelkurmayı da sor
gular, özel Harp Dairesini de sorgular, MlT'i de sorgular, Millî Güvenlik Kurulunu da sorgu
lar; bunu yaptığı gün de, hâkimiyetin, milletin olduğunu ispat etmiş olur. (RP ve HEP sırala
rından alkışlar) Bunu yapamazsa, şayet bu Meclis bunu yapamazsa, o zaman, Meclisin, her
şeyin üstünde olduğu, -Sayın Cindoruk'un da ifadesiyle- sadece Anayasada yazılı olarak kalır,
herhangi bir değeri olmaz...
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Her şeyin üzerinde Anayasa Mahkemesi var.
HASAN MEZARCI (Devamla) — Şimdi yine devam ediyorum : Bakınız, Sayın Demirel'in, 28 Kasım 1990 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde : "Devlet, birtakım örgütlere cinayetler
işlettirmişse, bunu kim yapmışsa, bunun yakasına yapışıp, bunun burnunu sürtmek, milletin
hakkını aramaktan başka bir şey değildir..." dediğini ifade etmiş ve Çankayasını, Genelkur
mayını, güvenlik güçlerini itham ettiğini söylemiştim. Sonunda da şunları söylüyor : "Bakın,
bir açık kapı koyuyorum; 'bilgim dahilinde' diyorum, bilgim dahilinde veya bilgim haricinde
herhangi bir şey olduysa, bunun sorumluluğunun altına yatıyorum."
Dahilinde, haricinde... Oldu mu? Zaten mesele bu... Madem böyle bir şey yoksa, paniğe
ne gerek var, Telaşa ne gerek var? Araştırırız, devlet kurumları aklanır, MİT aklanır, özel Harp
Dairesi aklanır, Genelkurmay aklanır...
Sayın Demirel, bunun altına yatmış!..
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Şimdi, biz Hükümete yardımcı olmak istiyoruz. DYP ve SHP de hep birlikte yardıma
olsun da, bu cuntaların, bu mafyaların, bu kontrgerilla ithamlarının, töhmetlerinin ve tehdit
lerinin altından, milletle birlikte, alnımızın akıyla kalkalım. Bu önergeler bunun için verilmiştir.
Konuşma sürem çok çabuk geçiyor.
Değerli arkadaşlarım, bakınız, DYP lideri, "Devletin cinayet işlediğini söyleyen varsa, ben
dahil, devleti yönetenlerin yakasına yapışınız" diyor; ama, Sayın Demirel Meclise gelmiyor kil..
Sayın Demirel muhalefetteyken, bu konuda DYP, genel görüşme önergesi vermiş; o öner
genin yanında benim ifadelerim çok hafif kalır...
Eğer Sayın Bakanın dediği gibi, kontrgerilla yoksa, özel Harp Dairesi yoksa ve bu konu
da birileri, devleti töhmet altında bırakmak istemiş, yıpratmak istemiş, itham altında bırak
mak istemişse, bunun şampiyonu SHP'dir. "Kontrgerilla" lafı, kamuoyunda ilk defa SHP-nin
telaffuzuyla ortaya çıkmış, arkasından Doğru Yol Partisinin Önergesiyle desteklenmiştir.
VELİ AKSOY (İzmir) — Bakanların imzaları yok mu?.. DYP'nin hangi b-kanları var?..
HASAN MEZARCI (Devamla) — Hepsi var, hepsinin imzaları var.
Sayın Demirel burada diyor ki: "Biz genel görüşme istedik kontrgerillayla ilgili; bize ha
ber yolladılar, bu işleri kurcalamayın diye. " Herhalde, şimdi, Sayın DemirePe de, Sayın İnö
nü'ye de birileri haber yollamış ki, onlar da "kurcalamayın" diye bugünün muhalefetine ha
ber yolluyor ve kendi gruplarını baskı altında tutmaya çalışıyorlar (!..) (RP ve HEP sıraların
dan alkışlar)
MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) — Sizi tehdit eden generallerin isimlerini de bu vesi
leyle açıklayın.
HASAN MEZARCI (Devamla) — Evet, açıkça söylüyorum; bana yönelik tehditleri de
-kabul edin, bu komisyon kurulsun- komisyona açıklayacağım. Beni kimin tehdit ettiğini niye
soruyorsunuz?..
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — En yüce yer burası, burada açıklayın.
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ben milletvekiliyim, Genelkurmay beni, konuşmala
rımdan dolayı mahkemeye veriyor; daha neyi soruyorsunuz bana?! Rica ederim arkadaşlar,
böyle şey olur mu?I (RP ve HEP sıralarından alkışlar) Yani, milletvekilinin nasıl konuşacağı
na, nasıl konuşmayacağına, Genelkurmay mı karar verecek?! Bunlar devletin memurudur, Mec
lisin amiri değildir, milletvekillerinin ve milletin amiri değildir.
Hâlâ bana, "Seni kim tehdit ediyor" diye soruyorlar... Ben cinayet mi işledim, adam mı
öldürdüm, hırsızlık mı yaptım; Türkiye'yi Amerika'ya, Rusya'ya peşkeş mi çektim; yani mafiayla mı ilişkim var?!, tikelere uygun konuşmuyorum diye, Genelkurmay beni mahkemeye
verecek...
Ben, inancıma uygun konuşurum, bilgilerime ve belgelerime göre konuşurum. Bu ülkede
konuşmak hâlâ suçsa, suç saytlıyorsa; o takdirde bu, bu mekanizmanın varlığının bir gösterge
sidir, delilidir. (RP sıralarından alkışlar)
Doğru Yol Partisinin önergesi burada arkadaşlarım... Doğru Yol diyor ki: "Kontrgerilla
tartışması basınımızda günlük olaylar gibi tartışılır hale geldi..."
Sizi samimiyetle temin ediyorum, partilere ve siyasî kadrolara sövgülere varan kapaklar
var basında ve ben bunları burada okuyamıyorum, okumak istemiyorum, hicap ediyorum.
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Bütün dünya bu olayı ortaya koydu, Meclisin dışında herkes duydu, kütüphaneler dolusu
kitaplar, ansiklopediler, broşürler yapıldı; ama sadece Meclis duymuyor, Hükümet duymuyor!..
Böyle şey olmaz arkadaşlar!
"Bu tartışmalarda, devletin cinayet işlediği münakaşası sürdürülüyor... Hangi devirde, hangi
makamda ve kimin sorumluluğunda bu vahim iddia gerçekleşmişse açıklanmalı ve cezasını
görmelidir" diyor ve genel görüşme önergesi veriyor Doğru Yol Partisi.
tmza sahiplerinin pek çoğu bakan bugün... Mesela, Vefa Tanır, İsmail Köse, Ertekin Durutürk, Ümit Canuyar, Mehmet Gölhan, Güneş Müftüoğlu, Sümer Oral... (RP sıralarından
alkışlar) Yani, yoktu da, o zaman iftira mı etti bunlar devlete?!
Mesele devlet değil; mesele, devlet kurumları içine yerleşmiş mafiaların, politbüroların,
kızıl ordu yöntemleriyle, bu ülkede cinayetler işleyip işlemediği, darbeleri tezgâhlayıp tezgâh
lamadığı ve bugün devam eden terörle münasebetinin bulunup bulunmadığıdır.
Arkadaşlarım, Sayın Demirel, "Çankaya'da değil, kan çanağında oturuyorsunuz" diye
bağırıyordu ve -burada, konuşmalarında var- 12 Eylül öncesinde yapılan cinayetlerin tamamı
nı, o günün yönetimine mal etmeye çalışıyordu; hatta, "adama sorarlar, biriniz benim Genel
kurmay Başkanımdınız, biriniz de benim Müsteşarımdtnız derler" diyordu...
Şimdi ben, o günkü Genelkurmay Başkanını ve Müsteşarını, Çankaya'da değil, kan çana
ğında oturmakla sorumlu tutan Sayın Demirel'e soruyorum : Bugünkü Genelkurmay Başka
nınız ve Müsteşarınız acaba ne işler yapıyor?.. Yarın yine aynı şeyi söylemeyesiniz, aynı maze
retlerle bu milletin karşısına çıkmayasmız diye bu önergeyi verip, devlet Meclis üstü kurumlar
dan ve darbe yapan mekanizmadan, terörü yönlendiren mekanizmadan, faili meçhul cinayet
ler işleyen mekanizmadan devleti de, milleti de, hatta Genelkurmayı da kurtarmak istiyoruz.
Çünkü, değerli arkadaşlarım -ben bu konuda önerge verdim- 1 200 tane subay, yargılan
madan, sorgulanmadan, işkencelere maruz bırakılarak, "Allah" dedi diye, anasının başı Örtü
lü diye ordudan atılmış!..
Benim ordumda bunlar olamaz. Bunları da mı Özel Harp Dairesi yapıyor, bunları da mı
o gizli mekanizma yapıyor? Bunların da araştırılması, soruşturulması gerekir. (RP ve MHP
sıralarından alkışlar)
Bu, subaylarımız için de tehdittir. Bu, kitaplarda var, eğer fırsatım olursa, biraz sonra isim
lerini söyleyebilirim. Hatta, ordudaki terfileri dahi aynı mekanizmanın ayarladığı konusunda
burada iddialar var. Dolayısıyla, bu, Genelkurmayımız için de tehdittir; vatanını, milletini, dev
letini seven generallerimiz ve subaylarımız için de böyle bir mekanizmanın yarlığı, tehdittir.
Türkiye, bu darbe belasından, terör belasından nasıl kurtulacak?., tşte, Meclis bunları araş
tıracak, soruşturacak, bunları yapan mekanizmaları ortadan kaldıracak ki, ondan sonra, "darbe
olur mu, olmaz mı" diye, her gün Medyum Memiş'e sormayalım! Darbe olur mu?..
"Darbe olur mu" ihtimali varsa, darbe olur tabiî. Darbeyi yapan mekanizmayı ortadan
mı kaldırdık?!. Kaldırdık mı? Yok böyle bir şey...
Şimdi SHP'ye geliyorum : SHP'nin bütün hayatı, kontrgerilla edebiyatı ve iddialarıyla
dolu. Bir siyasî parti nasıl olur da kendini bu kadar yalanlayabilir, tşte önergeleri... Ağır it
hamlarla -zamanım doluyor, son dakikama girmişim- SHP'nin verdiği önerge burada... Sayın
Baykal ve arkadaşları da vermişler.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)' — Sayın Baykal şimdi de destekliyor.
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HASAN MEZARCI (Devamla) — SHP'nin içinde vermişler, şu anda da olumlu yaklaşı
yorlar; kendilerine teşekkür ediyorum.
Şunu söylemek istiyorum : Sayın Cumhurbaşkanına suikast yapan Kartal Demirağ tele
vizyona çıkıyor "MİT ajanıydım, MİT'le alakam var" diyor ve bir devlet, Cumhurbaşkanına
yapılan suikastı aydınlatamıyor!..
Eğer bu memlekette, Cumhurbaşkanı dahi güvenlik altında değilse, devletin içindeki me
kanizma Cumhurbaşkanını da tehdit ediyorsa ve burada, Mahir Kaynak'tan tutunuz da Talat
Duran'a kadar, Kenan Evren'den tutunuz da Bülent Beye kadar, devlet yönetmiş insanların iti
rafları varsa, geriye ne kalıyor arkadaşlar?!.
Hepinize saygılar sunuyorum.
İkinci turda konuşmama devam edeceğim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Mezarcı.
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Mezarcı konuşması
nın bir yerinde, "Vefa Tanır da, devlet cinayet işletiyor dedi" diye beyanda bulundu; sonra,
konuşmasının başka bir yerinde, benim de geçen dönem verdiğim bir önergeden bahsetti; ikisi
ni de, benim fikirlerimin dışında, çarpıtarak beyan etti.
Bundan sonraki oturumda konuşmak için söz istiyorum...
BAŞKAN — Zabıtları getirtip inceleyeceğim Sayın Tanır.
Değerli milletvekilleri, gündemimizdeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edebilmek
için, saat 20.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 17.08

o

t
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 20.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), İbrahim Özdiş (Adana)
.—-————— o

.

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşiminin fkinci Oturumunu
açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. — Orman Bakam Vefa Tamr'ın, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nm kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması
BAŞKAN — Sayın Tanır, zabıtları getirttim. Şöyle bir ifade kullanılıyor: "Genel Başkanvekili Vefa Tanır da, kontrgerilla tartışmalarında, 'devlet kontrgerilla eliyle cinayet işlemiştir'
diyor. Yine, 30 Kasım tarihli Cumhuriyet ve önergeler..." diyor. Zatı âliniz de, zabıtta, "Hayır,
'diyor', 'deniyor' dedim" buyuruyorsunuz. Bu suretle, ne ifade ettiğiniz zapta geçmiş oluyor.
Eğer ısrarlı olmazsanız, ben, müzakerelerin devamında fayda mülahaza ederim; ama, düze!T
miş olan bu beyanınıza ilave edecek bir konunuz var ve ısrarlıysanız, size söz söyleyeceğim.
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Israrlıyım.
BAŞKAN — Sayın Tanır, buyurun.
Ben umuyorum ki, tartışmaya sebep olacak söz söylemezsiniz.
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Hayır.
"Sayın Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım; Sayın Mezarcı, konuşmasını yapar
ken, biraz evvel Sayın Başkanımın tekrarladığı cümleyi zabıtlara geçirdi. Yani, "Vefa Tanır da,
'kontrgerilla vasıtasıyla devlet cinayet işliyor' dedi" dedi. Sonra da, geçen devre Doğru Yol
Partisi Grup Başkanı olarak verdiğim bir genel görüşme önergesinden bahsetti. Yani, iki defa
kontrgerillanın varlığını kabul etmişim gibi zabıtlara geçti.
Sayın Mezarcı herhalde vakit bulamadı; çünkü, benim kontrgerilla hakkında bu kürsü
den yapmış olduğum sayısız konuşmalarım vardır. Bütün bu konuşmalarımda ifadem şudur:
O zamanın iktidarına diyorum ki, "bu kontrgerilla sözü uzun zamandan beri kullanılıyor. 1973'te
Sayın Ecevit kullandı bunu. 1977 seçimlerinde yine Sayın Ecevit kullandı bunu. Ondan sonra,
Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in hatıralarından dolayı tekrar gündeme geldi ve çeşitli
makaleler ve kitaplar yazıldı." O zaman benim bu kürsüden sarf ettiğim cümle aynen şöyledir:
"Memlekette bir kontrgerilladan bahsediliyor. Yani, 'bir cinayet şebekesi var ve bu cinayet şe
bekesi, devlet tarafından kullanılıyor' deniliyor ve doğrudan doğruya da, burada, devrin hü
kümetinden ziyade, hedef, güvenlik güçlerini zayıflatmaktır; hedef onlar alınıyor. Hükümet,
acaba, bu kadar büyük itham altında niçin susuyor? Gelin, bunu burada konuşalım. Yani, ne
den susuyorsunuz? Bunu burada konuşalım" Bunların hiçbirisinde "kontrgerilla vardır, cinayet
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işliyor' • tabiri yoktur. "Etrafta böyle bir şey söyleniyor, bunun aslı yoktur, gelin bunu burada
konuşalım" diyorum,
Sayın Başkanım, söyleyeceğim bu kadardır. Hassasiyet gösterdiniz, söz verdiniz, teşekkür
ederim. Çünkü, bunun zabıtlara bir kere daha geçmesinde fayda görüyorum.
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum Sayın Tanır.
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)
A)

ÖNGÖRÜŞMELER (Devam)

1. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi içinde bu
lunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (Devam)
2. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel Harp
Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) (Devam)
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, (10/63) ve (10/74) esas numaralı Kontrgerilla ve özel
Harp Dairesi konusundaki Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerine kaldığımız yerden
devam ediyoruz.
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi grubu adına, Sayın Baki Tuğ'da.
Sayın Tuğ, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
Sayın Tuğ, süreniz 20 dakika ve biz hep beraber makineye bağlıyız!..
DYP GRUBU ADINA BAKt TUĞ (Ankara) — Sayın Başkanım, merak etmeyin, zamanı
iyi kullanacağım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, görevine giderken görev şehidi
olan müteveffa Eşref Bitlis ve 4 arkadaşını bu güzel günde rahmetle anıyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerinde Doğru Yol Partisinin düşün
celerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu nedenle de sizleri tekrar selam
lıyorum.
Değerli arkadaşlarım, konumuz kontrgerilladır. Kontrgerilla nedir, ne değildir?.. Sayın Ba
kan burada kontrgerilla üzerinde etraflı bilgi verdiği için, ben, Sayın Bakanın girdiği konulara
girmeden, daha değişik konular üzerinde Yüce Meclisin değerli üyelerine bilgi arz etmek is
tiyorum.
Değerli arkadaşlarım, gayri nizamî harp nedir? Gayri nizamî harp, muntazam ordular dı
şında kalan güçlerle yapılan savaştır. Peki, olay bu ise, gayri nizamî harbin özellikleri
nelerdir?
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Değerli arkadaşlarım, gayri nizamî harbin kendisine göre özellikleri vardır. Bu özellikler,
işgal edilen bir bölgede, işgal güçlerini rahatsız etmek, işgal güçleriyle meşgul olmak, düzenli
orduyu cephe gerisinden desteklemek, sabotajlar yapmak, düşmanı rahatsız etmek, ülkeden
çıkmasını sağlamaktır, özet olarak, gayri nizamî harpte yapılması gereken eylemler bunlardır
değerli arkadaşlarım.
Gayri nizamî harp, yeni bir olay mıdır? Hayır değerli arkadaşlarım; insanlığın var oluş
gününden bugüne kadar gayri nizamî harp vardır.
Mesela, Birinci Cihan Harbini ele alalım: Birinci Cihan Harbinden sonra Kurtuluş Sava
şının özünde gayri nizamî harbin kendisi vardı ve bu amaçla kurulan örgütün adıydı Teşkilatı
Mahsusa. Bu gayri nizamî harp olayının kendisidir. Kurtuluş savaşlarını yapan güçler, genelde,
gayri nizamî harp örgütleridir değerli arkadaşlarım.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Edirne'nin işgalinden sonra Batı Trakya Türk Devle
tinin kurulması, gayri nizamî harple olmuştur. Eşref Kuşcubaşı, Salih Bey ve Aslan Bey ve bir
avuç müfreze, hem Edirne'nin geri alınmasını sağlamıştır hem de Batı Trakya Türk Devletini
kurmuştur değerli milletvekilleri.
İkinci Cihan Harbinde, Yıldırım Ordularını, Rus Partizan Teşkilatı durdurmuştur.
Amerika Birleşik Devletlerini, Viet-Nam'dan, Viet-Kong çeteleri geri çevirmiş ve Ameri
ka Birleşik Devletlerini mağlup etmiştir.
Vaktiyle, iki süper devlet, dünya hâkimiyetini sağlamak isterken.'Afgan mücahitleri, Rus
ya'da, hem sistemin iflas etmesini hem de Rusların Afganistan'ı terk etmesini sağlamıştır.
Öyleyse, "gayri nizamî harp" deyip geçmeyeceğiz. Gayri nizamî harbin kendi özünde, ba
ğımsızlık vardır, milleti kurtarma olayı vardır.
Değerli arkadaşlarım, Fransa İkinci Cihan Harbinde işgal edildikten sonra Fransa'nın ba
ğımsızlığı için, Maqis Teşkilatı, Yugoslavya'yı kurtarmak için de Çetnik Teşkilatı, mücadele
etmişlerdir.
Şu anda, Filistin'de kurulmuş olan El Fetih Teşkilatı, Filistin'in bağımsızlığı için, elinden
gelen ne varsa, hepsini yapmaktadır.
Bundan şu sonuca varmak istiyorum: Demek ki, milletler, gerektiği takdirde, gayri nizamî
harbin her türlüsünü ortaya koymak mecburiyetinde ve zorundadır.
Değerli arkadaşlarım, bizim tarihimizde de bu olayların misalleri oldukça fazladır. Cen
giz Han'dan bugüne kadar, gayri nizamî harbin bütün metotlarını Türk devletleri uygula
mışlardır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi de 1971-1993 yıllarına geliyorum. Kontrgerilla var mıdır, yok
mudur?..
Bir defa hemen, peşin olarak şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye'de "kontrgerilla" diye
bir teşkilat yoktur, varlığı da söz konusu değildir. Neden yoktur değerli arkadaşlarım? Yıl 1971,
yıl 1993... Madem kontrgerilla vardı, yirmiiki yıl süreyle her türlü düşünce Türkiye'de nasıl
iktidar olmuştur? İktidarların görevi, emrinde ve yetkisinde bulunan görevlileri, eylem ve iş
lemleri nedeniyle sorumlu tutmaktır. Eğer tutamıyorsa, tutmuyorsa, o siyasî iktidarın kendisi
sorumludur değerli arkadaşlarım.
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Şimdi, burada sormak istiyorum: Yıl 1973... "Türkiye'de kontrgerilla vardır" iddiasında
bulunan düşünce, 1973 yılını takiben iktidar olmuştur. İktidar olduktan sonra, elbette, gönül
arzu ederdi ki, böyle bir teşkilat varsa, bunun hesabı sorulsun ve ortaya çıkarılsın ama, sorul
mamıştır. iktidarlar değişmiştir, 1977, 1980 yılları derken, günümüze gelinmiştir ve aradan da
yirmiiki yıl geçmiştir. Bu yirmiiki yıl içerisinde, Türkiye'de bir teşkilat olacak, cinayet tertipçi
liği yapacak, işkence tertipçiliği yapacak, -ki, bugün öğrendiğimiz bir olay daha var- tehdit
tertipçiliği yapacak ve sonuçta da bu teşkilat bulunamayacak!..
Değerli arkadaşlarım, ortaya konulan iddiaların tamamı, havanda su dövmekten başka
bir şey değildir. Biz, yirmiiki yıldır sadece hayalet ağacını taşlıyoruz, hayalet ağacından meyve
düşürmeye çalışıyoruz; düşmez değerli arkadaşlarım. Eğer, öyle bir şey olsaydı, şimdiye kadar
çoktan onun kokusu da çıkardı, sorumluları da elde edilirdi. Edilmediğine göre, Türkiye'de, böyle bir teşkilat söz konusu değildir.

1

Öyleyse neden bu tartışma yapılıyor? Değerli arkadaşlarım, bu tartışmanın temeli olan
özel Harp Dairesi, Millî İstihbarat Teşkilatı, güvenlik güçleri ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teş
kilatı üzerine kurulmuştur, özel Harp Dairesi, Seferberlik Dairesi olarak kurulmuş, sonradan
bu ismi almış ve bugün için de adı özel Harekât Komutanlığı olmuştur. Bu daire, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin bünyesinde ve Genelkurmay Başkanlığının emrinde olup, Türk Devletinin hizmetindedir. Bu daireyi değişik şekilde düşünmek mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, bu teşkilatların hedef alınmasının nedenleri vardır. Nedenleri; gü
venlik güçlerini yıpratmak, moral açısından çökertmek, iç politika sorunlarına çekmek, taraf
yapmak, toplumu bu güçler hakkında tereddüte sevk etmek ve toplumu kendi yanlarına al
maktır; iki kelimeyle ifade etmek gerekirse, devlete karşı olan güveni sarsmaktır. Devlete karşı
olan güven sarsıldığı takdirde, toplumda anarşi meydana gelir, terör meydana gelir, şiddet mey
dana gelir değerli arkadaşlarım.
Devleti suç işleme nedeni olarak kabul etmek, devleti suçlu ilan etmek; anarşi, terör ve
şiddet olaylarını, karanlık emelleri için vasıta olarak kullanmaktan başka bir şey değildir.

Değerli arkadaşlarım, devlet, terörist olamaz; devlet, işkence tertipçiliği yapamaz; devlet,
cinayet tertipçiliği hiç yapamaz; devlet, başlıbaşına büyük bir kavramdır. Devletin görevleri vardır;
.. devleti temsilen siyasî iktidar vardır; siyasî iktidarın görevi de, vatandaşının mal emniyetini,
can emniyetini korumaktır. Dünyanın hiçbir yerinde -Türkiye'yi bir kenara bırakın; Türk Dev
leti, hamiyetperver bir devlettir- bu tertiplerin içerisine girecek bir devleti de düşünmek müm
kün değildir.
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Cindoruk'a sor, Cindoruk'a...
BAKİ DUö (Devamla) — O nedenle, devlete gölge düşürmeye, devlet hakkında yanlış imaj
vermeye, hiç kimsenin hakkı yoktur. (DYP sıralarından alkışlar)
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Muhalefetteyken böyle konuşmuyordunuz!..
BAKİ TUĞ (Devamla) — Bu mübarek günde, birliğimiz, beraberliğimiz ve bütünlüğü
müz için yapmamız gereken her şeyi yapmak zorundayız.
- Değerli milletvekilleri, herkesin sorumluluğu olduğu gibi, bu kürsüden konuşan bütün mil
letvekili arkadaşlarımın da sorumluluğu vardır. Elbette ki, arkadaşlarım bu konularda en az
bizim kadar sorumludurlar. Hepimize düşen bir görev vardır; eğer yanlışlar varsa, eğriler var
sa, gelin beraber düzeltelim, hiçbirimiz karşı değiliz...
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — işte, onun için araştıralım diyoruz!
BAKÎ TUĞ (Devamla) — Hele, Doğru Yol Partisi, hiçbir yanlışın yanında değildir, doğ
runun yanındadır, güzelin yanındadır. Bunda hiçbir arkadaşımın tereddütü ve şüphesi olmasın
diyorum.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Araştırma önergesine müspet oy verin, o zaman görelim...
İBRAHİM HALlL ÇELtK (Şanlıurfa) — Görelim sizi o zaman...
BAKI TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir konuşmacı arkadaşım, devletin cina
yet tertipçisi olduğunu söyledi, elinde belgelerinin de bulunduğunu ifade etti.
İBRAHİM HALİL ÇELtK (Şanlıurfa) — Doğru söyledi.

v

BAKI TUĞ (Devamla) — Ben şimdi o arkadaşıma diyorum ki, belgeleriniz varsa, bağım
sız yargı organları vardır; bu Meclis kürsüsünden önce, görev bağımsız yargı organlarınındır...
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Meclis var, Meclis...
BAKÎ TUĞ (Devamla) — Gelin, hep beraber, o belgeleri ilgili yargı organlarına tevdi ede
lim, takipçisi bizler olalım ve neticeye gidelim.
.
İBRAHtM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Meclis yargının üstündedir.
BAKt TUĞ (Devamla) — Bu kürsüye gelip, "elimde belgeler vardır" deyip milletin zihni
ni bulandırdıktan sonra inmenin hiçbir anlamı olduğu kanaatinde değilim değerli arkadaşlarım.
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Araştırma önergesine oy verelim, belli olsun.
İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Görelim o zaman sizi...
BAKİTUĞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu söz atan arkadaşlarım da zamanında
iktidar olmuşlardır; onların döneminde de bu kontrgerilla tartışması vardı; acaba neden,
kontrgerilla hakkında, siyasî iktidar olarak gereğini yapmadılar; o kontrgerillada görev alan
yetkili ve sorumluları tespit etmediler, bağımsız yargı organının karşısına getirmediler de, yirmiiki sene sonra geldiler, bu kürsüden, devleti cinayet tertipçiliğiyle ithama kalktılar?.. Soru
yorum kendilerine, bana cevap verebilirler mi acaba?..
ZEKt ERGEZEN (Bitlis)—Siz yapın, biz yapmadıysak...
BAKt TUĞ (Devamla) — Veremezler değerli arkadaşlarım, veremezler...
İBRAHİM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Tek başımıza iktidar olacağız, o zaman hesap
soracağız.
BAKt TUĞ (Devamla) — Biz, bu kürsüye gelip, öyle uluorta konuşup ondan sonra her
şeyi unutanları da biliyoruz değerli arkadaşlarım...
İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Unutmayız, biz unutmayız.
BAKt TUĞ (Devamla) — Bu devlet hepimizin, sadece birimizin değil, bu devlet, 60 mil
yon insanın müştereken bugüne getirdiği bir devlettir. Onun için, devleti korumak, devletin
yanında olmak, hepimizin görevi ve vazifesidir.Hele, devleti korurken, millî müesseseleri, ma
nevî müesseseleri politika uğruna istismar etmek, politikada propaganda vasıtası yapmak, bu
millete ihanetten başka bir şey değildir değerli arkadaşlarım... (DYP ve SHP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
İBRAHİM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Sizin şerefinizdir, sizin...
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Yanlış konuşuyorsunuz...
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BAKt TUĞ (Devamla) — Şunu herkes bilsin: Millî müesselerimizi, manevî müesseseleri
mizi propaganda vasıtası yapmayacak, yaptırmayacağız değerli arkadaşlarım! Bize düşen tari
hî, millî ve aslî görev budur...
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Avrupa'nın değerlerini taşıyacağız Türkiye'ye!..
BAKt TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, saatim geldiği zaman, sözlerimi bitirir
ve buradan ayrılırım, bundan endişeniz olmasın. Biz, saat konusunda da, hizmet konusunda
da hassas olan insanlarız.
Değerli milletvekilleri, hukukun içerisinde olan ve hedefi belli, gayesi belli, maksadı belli
kuruluşları, peşin hükümlerle itham etmeye, yargılamaya, hiç kimsenin gücü de yetmez, buna
yetkisi de söz konusu değildir.
ÎBRAHtM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa) — Meclisin gücü yeter.
BAKt TUĞ (Devamla) — Eğer, hukukun içerisinde olan bu müesseseler yanlış yapıyorsa,
elbette ki onlardan hesap sormak da, bizim, hem millî hem de tarihî görevimizdir. Ancak, yanlışı
ortaya koyacaksınız; öyle, hayalet ağacı taşlar gibi, millî müesseseleri taşıyamayacaksınız, taş
latmayacaksınız. Bu, hepimizin görevidir değerli arkadaşlarım; bu, bir tek Sosyaldemokrat Halkçı
Parti ile Doğru Yol Partisinin değil, hepimizin görevidir. O nedenle, yanlış yapmayalım, yanlış
larla beraber olmayalım.
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Yanlış olmaması için komisyon kuralım.
BAKt TUĞ (Devamla) — Tekrar ediyorum: Eğer ortada bir yanlışlık varsa...
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Var var... Araştırma önergesine "evet" deyin.
BAKt TUĞ (Devamla) — Varsa, orada beraber oluruz. Biz yanlışın yanında olmayız de
ğerli arkadaşlarım.
Bir arkadaşım konuşurken, Sayın Başbakandan söz ettiler.
Değerli arkadaşlarım, kontrgerilla konusunda, Sayın Başbakan, 1971'de ne söylemişse,
1993'te de aynı sözleri ifade etmiştir, hiç yanlış yapmamıştır...
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Dün dündür, bugün bugün!..
BAKt TUĞ (Devamla) — ... Tutarlı bir çizgi izlemiştir ve sözlerinin hepsi de doğrudur.
Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Tuğ, teşekkür ediyorum efendim.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin.
Sayın Şahin, buyurun efendim.
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Şahin, Doğru Yol'lu gibi konuşma!
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Başka kimse yok mu SHP'de?!
BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz 20 dakikadır.
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; Refah Partisine mensup bir kısım sayın milletvekili arkadaşlarımızla Sayın Mah
mut Almak ve bir kısım sayın milletvekillerinin, Türkiye'de kontrgerilla bulunup bulunmadı
ğına ilişkin önergeleri üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkanlığı ve de
ğerli milletvekili arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — "Bir kısım" ne demek?..
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu kontrgerilla ile ilgili önerge me
tinleri incelendiğinde, önerge sahiplerinin her iki önergede de, Türkiye'de kontrgerilla bulunup
bulunmadığı faraziyelerini, faili meçhul cinayetler üzerine kurdukları anlaşılıyor. Bununla da
yetinmeyip, gerek Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşan gerek Refah Partisi Grubu
adına konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarını da özetlersek, faili meçhul cinayetlerin dışında
hiçbir konuya değinmediklerini görürüz. Bununla bir noktaya gelmek istiyorum: Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, günlerden beri, kontrgerillanın varlığı veya yokluğuyla ilgili tar
tışmaların içine açık ve net olarak giriyoruz.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Şahin, yanlış değerlendirmeyle yargıya varmayın.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sizin de önergeniz vardı, sizin de; ne oldu o
önergeye?!
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz sizi burada sabırla dinledik; sizin
de bir yirmi dakika sabredecek kadar medenî cesaretiniz varsa, konuşmalarınızın hepsine ce
vap vereceğiz.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Çorum olaylarından bahset...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Tabiî, şimdiden başınıza geleceği biliyor, ona göre bir şid
det içerisine giriyorsanız, o bizim sorunumuz değil.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Başımıza ne gelecek bizim? Kontrgerilla taraf
tarı mısınız?
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin
kontrgerillayla ilgili duygu ve düşünceleri açık ve nettir; hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak de. recede açık ve nettir. İktidar ortağımız Doğru Yol Partisi Grubunun sayın hatibinin de belirt
tikleri gibi, bu konunun tartışıldığı günden bugüne kadar geçen yirmiüç yirmibeş yıllık dönem
içinde de Doğru Yol Partisinin ve ondan önceki Adalet Partisinin,o dönemdeki yetkililerinin
de bu konudaki duygu ve düşünceleri açık-ve nettir.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi hep birlikte düşünelim. Yirmibeş seneye yakın bir
süreç içerisinde konuşulan bu konuda gerçek nedir? Bu yirmibeş yıllık süreç içerisinde, önce,
gelmiş geçmiş iktidarlara bakalım: Bu dönem içerisinde, bazen Adalet Partisi tek başına ikti
dar olmuş; 1973 seçimlerini takiben Millî Selamet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyo
nunu yaşamışız; ondan sonra ise, Birinci Milliyetçi Cephe olarak tarihimize geçen, MSP - AP
ve MHP'nin müşterek kurdukları koalisyon hükümetleri kurulmuş ve arkasından 1977 seçim
lerinden sonra, Cumhuriyet Halk Partisinin yirmiiki ay süren tek başına iktidar dönemi ol
muştur; bu iktidarın son bulmasından sonra, yani o 5 milletvekilinin meşhur ara seçimlerin
den sonra Adalet Partisi azınlık Hükümeti söz konusu olmuş; sonra 12 Eylül dönemini yaşa
mışız; bunun arkasından da sekiz yıllık Anavatan iktidarları ve şu anda da DYP - SHP Koalis
yon İktidarı vardır.
Benim dikkatimi bir şey çekiyor: Bu dönemleri hep siyasetin içerisinde geçirdim. Bir şeyin
altını çizmek istiyorum: 1973'lerde, o zaman Türkiye'nin en büyük siyasî partisi olan Cumhu
riyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, "12 Eylülü yargılıyoruz" düşüncesin
den hareketle, onun bir parçası olarak, bu kontrgerillayı ortaya sürmüştü. Seçim meydanların
da aynen şöyle diyorlardı: "Biz, 12 Eylülü yargılayacağız" (SHP sıralarından "12 Mart" sesle
ri) Evet, 12 Mart, özür dilerim. Zaten ben ne dersem diyeyim, siz ne diyeceğimi anladınız;
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yanlış da konuşsam, bir şey değişmiyor, esas değişmiyor. "12 Martı yargılayacağız, bize oy
verin" diyordu...
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Siz de 12 Eylülü yargılayacaktınız!..
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, 12 Martı yargılama savıyla ortaya çıkıp, hemen o
seçimlerin akabinde de Millî Selamet Partisiyle bir koalisyon hükümeti kuran insanlar, ikti
darda bulundukları o dönem içerisinde, bırakınız kontrgerillanın üzerine gitmeyi, bırakınız kontrgerillayla ilgili bir Meclis araştırması açılmasını, kontrgerilla kelimesini bile ağızlarına alma
mışlardır; bu, tarihî bir gerçektir. Vaktaki o hükümetin şimdi bir kolu burada, öbür kolu da
orada sayılır; çünkü, 1977 döneminden sonrakilerini arz ederken başka noktaya geleceğim.
Devam ediyorum: Birinci Milliyetçi Cephe Hükümetlerinden sonra, 1977 seçim dönemine
girildiği zaman, yine aynı insan, yine aynı ekip, yine aynı kadro, yine kontrgerillayı, seçim mey
danlarında, her çeşit platformlarda, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu çatısı altında
dillerinden düşürmemişlerdir. 1977 yılında, bilindiği gibi, artık bir koalisyon hükümeti de de
ğil, Cumhuriyet Halk Partisi, kumar borcu olmayan bir kısım insanlarla (!), 227 milletvekiliy
le tek başına iktidar olmuş...
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Senin MC'den ne farkın var?!. Tam yama olmuşsunuz!
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi burada tarihî gerçekleri anlatacağız. Tarihî gerçek
leri saptırırsak, tarihi olduğu gibi yerine koymazsak, ona teşhis de koyamazsınız, reçete de ya
zamazsınız...
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) —- Bunlarla nereye varacaksın?.. Ayıp, ayıp...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, bir noktaya geliyorum: Yirmiiki ay iktidarda ka
lan, daha önce kontrgerillayı yargılayan ve oniki ay... (CHP sıralarından "Ayıp ayıp" sesleri,
gürültüler)
Şimdi, ayıbı söyleyeceğim ve nereye geleceğiz!..
Şimdi, yirmiiki ay tek başına iktidarda kalınan bu dönemde, seçim meydanlarında bangır
bangır bağıran bu insanlar, her ne hikmetse, tıpkı 1973 döneminde olduğu gibi, kontrgerilla
olayını ağızlarına almamışlardır ve yirmiiki ay öyle gitmiş!,. (DYP sıralarından alkışlar)
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Bak, Grubundan hiç kimse seni alkışlamıyor. Ayıp...
(CHP sıralarından gürültüler)
.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Hatta dahası var; pek çok...
Sayın Başkanım, biz, konuşmacıları sükûnetle dinledik, lütfediniz efendim...
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, böyle müzakere olmaz ki; uyarıda
bulunun efendim...
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sürenizi doldurun... Müsaade buyurun efendim...
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Sayın Sözcüsünden önce... (DYP sıralarından gürül
tüler) Müsaade buyurur musunuz... Ne söyleyeceğimi nereden biliyorsunuz?..
AHMET ARIKAN (Sivas) — Babalarından biliyorlar!..
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu sayın sözcüden önce üç grup sözcüsü konuştu ve
gruplar sükûnetle hatibi takip ettiler. Rica ediyorum. Diğer grupların size gösterdiği toleransı,
müsamahayı ve anlayışı, siz de bu sayın grup sözcüsüne göstermeye mecbursunuz. Rica
ediyorum...
Buyurun efendim.
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kusura bakmayınız, elimde olmayan
sebeplerden dolayı konuşmama lara vermek zorunda kaldım; konuşmama, kaldığım yerden de
vam ediyorum.
Sayın milletvekilleri, şimdi, bu kürsülerde, seçim meydanlarında bir şey konuşurken çok
ciddî olmak zorundayız ya da bir konuyu ciddiyetle ortaya koymaya çalışırken, sorumluluk
duygusuyla hareket etmek zorundayız.
Şimdi, 12 Eylül olmuş, arkasından sekiz yıllık Anavatan iktidarları gelmiş ve yirmiüç yıl
lık bir olayın silbaşlan, tekrar müzakeresini yaparken, burada konuşan hatiplerin, ağızların
dan çıkan lafları çok iyi bilmeleri lazım.
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, burada, sanki yıllardan beri yaşayan kontrgerillanın yaratıcısı Sayın Genel Başkanımızmış gibi, isminden de bahsetmek suretiyle, gerçekten
biç de Genel Başkanımızın hak etmediği lafları söylediler.
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Biz öyle bir şey söylemedik; dinlememişsin, anla
mamışsın; tutanaklar elimde.
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Refah Partisinin sözcüsü de, aynı şekilde, sorumsuz, ger
çekle ilgisi olmayan söz ve beyanlarda bulundular.
Şimdi, şu sözlerimi tekrarlıyor ve şu sorumu soruyorum: Refah Partisi Sayın Sözcüsü, bu
kürsüye gelmeden önce, acaba, bu demin söylediğim, arz etmeye çalıştığım o iktidarları döne
minde, hükümetlerin içerisinde en uzun dönemde bulunan Sayın Erbakan'dan bilgi ve duygu
almışlar mıdır?
İBRAHİM ÇELÎK (Şanlıurfa) — Aldılar, aldılar.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın Erbakan ne diyecektir? Diyelim ki aldılar, almaları
gerekir tabiî. O zaman, Sayın Genel Başkanlarına, acaba şu soruyu sordular mı: "Sayın Genel
Başkanım (Sayın Erbakan'ı kastediyorum) Türkiye'de kontrgerilla var idiyse, 1973'ten 1977'ye
kadar dört yıllık dönemde kayıtsız şartsız iktidardaydınız ve Başbakan Vekili ve Devlet Baka
nıydınız; niye, bu koalisyon döneminde, bu kontrgerillanın en çok konuşulduğu dönemlerde,
kontrgerilla konusunu bu kürsülere getirmediniz, bunun önlemini almadınız, çaresini düşün
y
mediniz?"
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın İnönü ne diyor? O önemli.
CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Elbet getirmezler; çünkü, hayalle iştigal ediyorlar! Getire
mezler; hayalle iştigal ediyorlar! (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
İBRAHİM HALtL ÇELlK (Şanlıurfa) —• Ortaktık o zaman.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Onun için koalisyonu bozdular.
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Şimdi, gelelim Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcü
süne. Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsüne sormak istiyorum: Genel Başkanınız Sayın
Deniz Baykal, bu demin arz ettiğim hükümetlerin içerisinde bakan değil miydi? Hatta, Millî
Selamet Partisi ile kurulan koalisyonun da güya mimarı olaraktarihe geçmiştir!.. Peki, o hü
kümet kurulurken, yani o koalisyon protokolünde ya da hükümet programının içerisinde, "kontrgerilladan hesap soracağız" diye bir söz var mı? Elbette yok. Peki...
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Partileri suçlamak için...
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Biz partileri suçlamıyoruz, biz sayın grup temsilcilerine
şunu soruyoruz: Bu kürsülere çıkarken, önce kendi genel başkanlarınızla konuşacaktınız.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Siz sordunuz mu?
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Kendi genel başkanlarınızla konuşmadan, onların bu ko
nuyla ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmeden bu kürsülere çıkmanın, havaya kılıç sallamak
tan hiçbir farkı yok!
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çorum olayı ne oldu?
CEMAL ŞAHİN (Devamla) -— Çünkü, eğer Türkiye'de sizin iddialarınız doğrultusunda
kontrgerilla varsa, gerçek alanda hesap soracağınız bir tek adam varsa, önce kendi genel baş
kanlarınıza bu soruyu sorup, grup içinde meselenizi halledip, ondan sonra bu kürsüye getirme
niz lazım; bunun başka yolu yok. (SHP sıralarından alkışlar; CHP ve RP sıralarından gürültüler).
Şimdi, sataşmalara bakın, yerlerinde duramıyorlar; suçluluk kompleksidir bu. Yerinde duramamak, başka bir partiye mensup hatibin savlarını dinlememek, ona yerli yersiz çıkışlar yap
mak, bir suçluluğun kompleksidir, bir suçluluk olayının gerçek yüzüdür, tezahürüdür.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) ~ Suçlu sizsiniz, siz!
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Yanlışlığa tepkidir.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — "Efendim, Genel Başkanımıza sormuş muyuz?" Benim
Genel Başkanımın bu konudaki fikirleri açık; açık ve net; o kadar açık ve net ki, hiç kimsenin
itiraz etmeye hakkı yok.
VELİ AKSOY (İzmir) — Ne?!. Ne?!.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Biz ne diyoruz: Siz, önergelerinizle bu kürsüde konuşur
ken, sürekli, Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri gündeme getirerek, "işte bu kadar faili meç
hul cinayet var, hatta faili meçhul olay var; mademki bunların failleri meçhuldür, bunu kontrgerillanın dışında kimse yapmaz" diyorsunuz. Öyle diyorsunuz, tamam mı?.. Tamam.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Araştırılsın, araştırılsın!
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Peki, bundan kısa bir müddet önce, bu kürsülerde, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin huzurunda, Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin
varlığı ya da yokluğu Üzerinde müzakereler devam ederken, bunlar, aynı şeyler gündeme gel
medi mi?
Şimdi biz diyoruz ki, bu Hükümetin döneminde, hiçbir konuyu, şeffaf olmanın dışına,
başka sınırlara çekemezsiniz; gücünüz yetmez buna! Her şey şeffaftır ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinin... [ANAP, RP, CHP ve HEP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] Türkiye Büyük
Millet Meclisinin bilgisi dahilinde cereyan etmektedir.
.
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sen o söylediklerine inanıyor musun?
CEMAL ŞAHİN (Devamla) —• Nedir mesele?.. Türkiye'de faili meçhul cinayetlerle ilgili
bir komisyon kurulmuştur ve dahasını söylüyorum: Türkiye'de, gelmiş geçmiş hiçbir iktidar
döneminde, kendisini bu kadar açık yüreklilikle yargılayan bir iktidar da olmamıştır.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kontrgerillayı destekliyor musunuz?
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — İşte, Koalisyon Hükümetimiz, Hükümet Programında da
var olduğu gibi, açıklık ve şeffaflığını açık ve net bir biçimde ortaya koymak için bu önergeyi
desteklemiştir ve kurulan bu komisyonun çalışmaları da sürecektir.
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Şimdi, bu komisyonun çalışmaları sonucunda ortaya ne çıkacak? Ortaya bir şey çıkacak:
Komisyonumuz çalışmaları sonucunda, faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin huzuruna gerçek anlamda bir rapor getirecektir. Komisyonun böyle bir ra
por getirme doğrultusunda hareket edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Şimdi, diyelim ki, bu komisyonun sayın üyeleri çalışacaklar ve eninde sonunda bir rapor
gelecek. İddia edildiği gibi, Türkiye'de, faili meçhul cinayetlerin varlığıyla ilgili olarak, eğer
komisyondan, bu cinayetlerin kontrgerillayla hiçbir ilgisi söz konusu değildir diye bir rapor
gelirse... Şimdi gruplara soruyorum: Siz o zaman ne yapacaksınız? Bu sorunun cevabını bura
da arıyoruz.
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Özür dileriz, özür dileriz...
HASAN DİKlCİ (Kahramanmaraş) — Şaibeler ortadan kalkacak.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Peki sayın milletvekilleri, biz de diyoruz ki, telaşa hiç ge
rek yok, eninde sonunda bir rapor gelecek. Eğer, gelen bu raporun içerisinde, gerçekten, yıl
lardan beri iddia edildiği gibi, faili meçhul cinayetlerde, söz konusu kontrgerilla denilen bir
örgütün, -buna "kontrgerilla" da demeyelim- daha doğrusu illegal bir örgütün illiyet bağı olursa,
o zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi o olayın üzerine yürür ve yürümek zorundadır.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yürek ister sizde!
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Şahin, yoksa askerliğinizi kontrgerilla olarak mı
yaptınız!
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi, biz, "yürek, yürek" diye ba
ğıranları çok biliyoruz ve o yüreklerin ne olduğunu demin burada söyledim! Seçim meydanla
rında atan o yüreklerin, iktidar oldukları zaman yaptıkları işleri de söyledim! Şimdi, sizin şimdi
söylediniz, demin söylediğim gibi, bekâra karı boşamak gibi oluyor. "Yürek, yürek" diyorsu
nuz; sanki kendileri çok yürekliymiş de, başkaları yüreksizmiş!.. İşte, biz o yüreği gösterdik,
bu komisyon kuruldu, bu komisyon çalışacak ve bu komisyonda sizin de sayın üyeleriniz ola
cak ve o komisyonun raporları müşterek imzayla buraya gelecek. Biz, iktidar olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, açık ve net olarak diyoruz ki, böyle ciddî bir komisyon çalışma
larını sürdürmekteyken, henüz ortaya açık ve net bir rapor çıkmamışken, bu kontrgerilla olayı
nın gündeme getirilmesini, siyasî bir polemik olarak görüyoruz; bunun dışında başka hiçbir
şey olmaz, olamaz da...
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Daha önce de önerge verilmişti...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, birtakım arkadaşlarımız, devlet büyüklerimizden
esinlenerek bazı sözler söylediler. Hele bir arkadaşımız, burada, benim de anlayamadığım ve
hâlâ da anlam veremediğim bir olayı söylediler: "Efendim elimde belgeler var, eh, siz komis
yonu bir kurun, ben de belgeleri götürüp komisyon üyelerine vereceğim!.." Ben açıkça not al
dım. Sizin söyledikleriniz notumda aynen şöyle: "Elimde belgeler var, komisyon kurulsun, o
belgeleri komisyona götürüp vereceğim."
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Belgeler burada...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, bu, gerçek anlamda bir samimiyetsizliğin ifa
desidir. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı söz konusudur. Türkiye'de kuvvetler ayrılığından maksat
da, yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi ayırmaktır. Yargı da, cumhuriyet savcıları ve bağımsız yargı
organlarından müteşekkildir. Eğer siz, bu konuda gerçekten samimî ve dürüstseniz, elinizdeki
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bu belgeleri götürüp cumhuriyet savcılığına vermeniz gerekir. Veremediğiniz müddetçe, hiçbir
surette böyle bir iddiada bulunamazsınız. Gerçek anlamda söylüyorum; bu, sorumsuzluğun
ta kendisidir ve bunun başka bir ifadesi yoktur. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Belgeleri inkâr ediyorsunuz.
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Muş Savcısını neden görevden aldınız?
CEMAL ŞAHtN (Devamla)— Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti savcılarının, bağımsız yargı
mercilerinin herhangi bir makama bağlılığını söylerseniz, başka bir samimiyetsizlik daha yap
mış olursunuz ve kendi kendinize güvensizliğinizi ve kendi kendinize savaş ilan etmiş olursu
nuz; bunun başka hiçbir anlamı olmaz.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi, bu "kontrgerilla" denen olayla adına ister
"kontrgerilla" deyin, ister "özel Harp Dairesi" deyin; ama, yıllardan beri konuşulan bu ko
nuyla ilgili olarak, geçen dönem de, bu dönemin bir bölümünde de, Genelkurmay Başkanlı
ğında özel yetkililerden oluşan kamu görevlileri, basının gözü önünde, açık seçik bu konuda
bilgi verdiler.
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Batman'da yaşasaydın, böyle konuşmazdın!
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Şimdi, bu örgütü; özel Harp Dairesi denen olayı, daha
doğrusu Genelkurmayın emir ve talimatları içerisinde görev yapan bu kuruluşu, kontrgerilla
ya da illegal örgüt olarak ve faili meçhul cinayetlerin müsebbibi olarak kabul etmek mümkün
değildir. Böyle bir şeyi, hiçbir Türk vatandaşı, hiçbir Türk parlamenteri içine sindiremez.
Şimdi hep birlikte, ikinci Dünya Harbi döneminde Hitler'in orduları tarafından işgal edi
len Belçika, Hollanda, Fransa gibi Ülkeleri düşünelim. Fransa'daki mukavemet birliklerinin
Hitler Almanyasındaki o meşhur orduları nasıl dize getirdiğini, nasıl yer yer çökerttiğini hep
biliyoruz; filmlerini izliyorsunuz, tkinci Dünya Savaşından örnek vermeye gerek yok. Bunun
en güzel örneğini, bizzat ülkemizde, Anadolu'da, millî mücadele döneminde millet olarak biz
kendimiz verdik. Bir ülkenin işgal altında olduğunu düşünelim. Bu durumda nizamî ordularla
yapacağınız işler ayrıdır, gayri nizamî ordularla ya da gayri nizamî kuvvetlerle, güçlerle yapa
cağınız işler ayrıdır. Çok inanıyorum ki, bunu siz de biliyorsunuz; çünkü, az veya çok bir as
kerlik döneminiz var, askerlikte olup bitenleri biliyorsunuz. Bunun, uluslararasında, kitap ha
line getirilmiş, roman haline getirilmiş, film haline getirilmiş pek çok örnekleri var. Daha dün
-burada arkadaşım anlattı- birlikte yaşadığımız Viet-Nam örneği var, doğrudur; Afganistan
örneği var, doğrudur; Kore örneği var, doğrudur.
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — O zaman savaş vardı; şimdi ne var?
CEMAL ŞAHtN (Devstmla) — Yani, bunu hangi çağda yaşarsanız yaşayınız...
ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — O zaman savaş vardı; şimdi ne var?
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Sayın Başkanımızın ikazları size hiç tesir etmemiş.
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, nasıl Meclis bu yani!.. Dinleyemiyoruz arkadaşı; rahatsız oluyorum ben şahsen...
BAŞKAN — Sayın Ergüder... Sayın Ergüder...
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, ikaz edin lütfen. Arada sırada
laf atsınlar; ama, böyle devamlfdeğil.
BAŞKAN — Sayın Ergüder, imkânım yok ki...
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Var efendim: İhtar, ihtar, at dışarı!.. Vallahi
bu iş böyle yani! Eğer ben böyle bir şey yaparsam, beni de dışarı atın. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) Efendim, geldik, arkadaşları dinlemeye; ikide bir laf, laf, laf... Burası çok yüce
bir yer beyefendi.
^
BAŞKAN — Sayın Ergüder, bu yerin, mahallin yüce olduğunu bütün arkadaşlarımız bili
yor; konunun çok önemli olduğunu da biliyorlar. İkazım da zatı âlinizin teşrifinden önce sebk
etti, Çok açık ve net biçimde ricada bulundum. Makineye bağlamak mümkün olsa... Şimdi
düşünüyorum; acaba böyle bir makine var mıdır ki, onu da getirip koyalım.
Buyurun efendim.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, gerçekten ben de anlayamıyorum.
Bizim buradaki konuşmalarımızı yirmi dakika dinleme sabrını göstermeyenler, acaba iktidara
gelseler, neyi dinleyecekler? Ben gerçekten onu merak ediyorum. Bunun altı üstü yirmi daki
kadır. Zaten isteseniz de istemeseniz de zil çalıyor, mikrofon otomatikman kilitleniyor ve bu
konuşma bitiyor. Siz konuşurken şurada oturdum, baştan aşağı not aldım ve sabırla dinledim;
bir tek katkım oldu mu? Eğer o zaman laf atsaydım, size daha âlâsını atardım; ama, biz bunu
yapmadık. İşte, sizinle iktidar grupları ya da SHP arasındaki gerçek fark buradan kaynaklanı
yor. Evet, gerçek anlamda fark bu.
Şimdi, pek çok parlamenterin gözleri Önünde, Genelkurmayda düzenlenen bir brifingde,
basın mensupları sonuna kadar soru sordular, sonuna kadar cevap aldılar ve herkes tatmin
oldu, dağıldı.
Şimdi şunu arz etmek istiyorum: Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu konuda açık
ve netiz; hiçbir karanlık gücün, hiçbir illegal örgütün destekçisi ya da savunucusu değiliz; açık
ve netiz. Faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak kurulmuş bir komisyon var. Bu komisyonun ra
porunun beklenmesi gerekir diye düşünüyoruz.
Bu nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz, bu önergenin aleyhinde oy kulla
nacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Şahin, ihtiyaç duyuyorsanız, size iki dakika imkân tanıyabilirim.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkanım; Meclisi selamladım. Teşekkür
ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim.
Anavatan Partisi Grubu adına...
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü,
Genel Başkanımız hakkında bayağı tahrifat yaptı. Onun için bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Hangi konuda?.. Nasıl?..
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Adını anarak, kontrgerilla konusunda Genel Başkanı
mızın, bakan iken kendisinin bu kürsüde savunduğu eylemin içinde olduğu yolunda bir açıkla
ma yaptı. (SHP sıralarından "Yok öyle bir şey" sesleri)
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim...
Evet, buyurun efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Oysa, Genel Başkanımız, kontrgerilla konusunda, ge
çen yasama döneminde de, 39 arkadaşıyla birlikte, Meclis araştırması açılması için bir önerge
vermiştir. Onun için, Sayın SHP Sözcüsünün, kendi davranışlarına bugün örnek gibi gösterdi
ği Genel Başkanımızla ilgili olay yoktur. "Geçmişin, gerçekleri" derken söylediği, geçmişi tah
rife yöneliktir.
Bu hususun zabıtlara geçirilmesini ve düzeltilmesini talep ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. Sayın Gürkan, zaten zabıtlara geçmiştir.
Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bahri Kibar konuşacaklardır.
Sayın Kibar, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Kibar, süreniz 20 dakikadır ve yine ifade edeyim, makineye bağlıyız.
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BAHRt KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sımak Milletvekili Sayın Mahmut Almak ile istanbul Milletvekili Sayın Hazan Me
zarcı ve arkadaşlarının, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bulunan, eski adıyla özel Harp
Dairesi, bugün ise Özel Kuvvetler Komutanlığı adıyla görev ifa eden birimle ilgili olarak yirmi
yılı aşkın bir süredir belirli çevrelerin malum ve maksatlı İddia ve ithamlarını aynen tekrarlaya
rak ve ayrı ayrı vermiş oldukları araştırma önergeleri hakkında, Anavatan Partisi Grubunun
görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı kafaların önyargıları vardır ve bunların düzeltil
mesi çok zordur. Meşhur ilim adamı Einstein atomu parçalayınca, kendisine, "dünyanın en
zor işini başardınız" demişler; o da, "değil; dünyanın en zor işi, kafalardaki sabit fikirleri
parçalamaktır" demiş. Şimdi, bu zor işi denemek istiyorum.
Belli kişilerin, özel Harp Dairesi hakkındaki şüphe ve tereddüt yaratan, yıpratma amacı
taşıyan, yalan ve iftira şeklindeki maksatlı ve taraflı beyanları, basınımızın gündemini ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi kürsüsünü işgal etmektedir.
Meseleye çok yönlü bir açıklık getirebilmek için, geçmişe, hem de uzunca bir zaman önce
sine dönmek istiyorum.
•
1970'li yıllar; yani, yirmi yılı aşkın bir süre öncesi... tşte, o tarihlerde, ülkemizde bugün
sözü edilen bu birimin faaliyetlerine ilişkin ve maksatlı bir biçimde bir kontrgerilla kampanya
sı başlatılmıştı.
Şu hususu, altını çizerek ifade etmek isterim ki: O tarihlerde, bu konuda, Türk kamuoyu
nun yeterli bir bilgisi yoktu. Hatta, öyle ki, bu dönemde böyle bir birimin varlığı ve çalışmaları
hakkında, içlerinde generaller de olmak üzere, birçok subayımızın, aydınımızın ve hatta bası
nımızın dahi yeterli bilgileri mevcut değildi.
tşte, bu kadar geniş bir kitlenin yeterli bilgiye sahip olmadığı bir dönemde, malum kişi
ve çevreler ve hatta kuruluşlarca başlatılan ve zaman zaman çeşitli eylemlere de dönüşen yo
ğun bir kampanyaya girişilmişti. Maksat açıktır ve zihinleri bulandırmak ve bu suretle Türk
Devleti ve onun bazı müessese ve kuruluşlarını zaafa uğratmak ve yıpratmaktır.
Aynı maksatlı tutum, 1980 öncesinin o kendine has dönemine kadar, günün şartlarına uy
gun olarak sürdürülmüştür.
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İşte bugün de, aynı zihniyet ve tutum içinde, bazı kişi ve çevrelerce, Türkiye'nin en çok
birlik ve beraberliğe muhtaç olduğu bir dönemde, yeniden zihinleri bulandırmak; Türk Devle
tinin bazı kuruluş ve müesseselerini yıpratmak, işlemez ve görevini yapamaz hale getirmek için,
bilinen, maksatlı ithamlar aynen tekrarlanmaktadır.
Devletin varlığını korumak için kurulmuş olan yasal bir kuruluştan, illegal ve yeraltı ör
gütü olarak söz edebilmek ve yine bu teşkilatın faaliyetlerine ilişkin olarak da, "meydana ge
len sayısız faili meçhul siyasî cinayet, katliam, provokasyon, sabotaj, bombalama ye benzeri
eylemlerin birçoğunun arkasında bu illegal örgüt aranmalıdır" şeklinde, ağır ve ağır olduğu
ölçüde de haince ithamda bulunan kişilerin nitelikleri ve varmak istedikleri hedefler, en azın
dan düşündürücüdür.
Evet sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Biz de, dev
letimizin, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, gerçek anlamda bir hukuk devleti olmasından
yanayız. Biz, aynı zamanda, devletimizin bekası, milletimizin güven ve huzuru için de ve dev
letimize, millî birlik ve bütünlüğümüze içten ve dıştan gelebilecek her türlü kötü niyet ve hare
ketlere karşı da devletimizin güçlü olmasından yanayız ve Anavatan Partisi olarak, bunun sa
mimî savunucusuyuz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmiş dönemlerle ilgili beyanlarımda da ifade etti
ğim gibi, Türk Devletini ve onun bazı müesseselerini yıpratmaya yönelik maksatlı her türlü
girişimler, 1970-1980 yılları arasında Türkiye'ye çok şey kaybettirmiştir. Uğradığımız bu büyük
kayıpların bugün artık idraki içinde olmalıyız; zaman dahil, milletçe yitirdiğimiz bu büyük ve
telafisi her bakımdan güç kayıplarımızı her vesileyle göz önünde bulundurmak ve aynı hatala
ra uğramama akıllılığını her noktada göstermek zorundayız. Geçmişteki bu büyük kayıpları
mızın idrakiyle ve değişen dünya şartları içinde, devletimizin ve milletimizin yakaladığı her fır
satı çok iyi değerlendirmeye mecburuz. Bu noktada, ana başlıklar halinde, bir hususa, yüksek
huzurlarınızda açıklık getirmek istiyorum.
Son yıllarda, komünizmin bilinen sonu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılışı
' ve yeni bağımsız devletlerin teşekkülü, Doğu - Batı Almanya'nın birleşmesi, silahsızlanma ve
benzeri olaylarla değişen dengeler ve buna paralel önemli gelişmeler olmuştur. Hatta, böylesi
ne hızlı ve boyutları bu ölçüde büyük olması önceden beklenilmeyen bu gelişmelere bağlı ola
rak değişen dengeler, yeni yeni menfaat ve çıkar kavgalarını da beraberinde getirmiştir. Böyle
sine büyük ölçülerde ve çok yönlü olarak tablosu değişen dünyamızda, olayların nasıl seyrede- .
ceği ve yine nasıl sonuçlanacağı, bugünden net olarak görülmemektedir; gelecek sislidir ve pek
çok olaylara gebedir.
tşte, böylesine karmaşık ve sisli bir dünya tablosu içinde ülkemiz, konumu itibariyle ve
içinde bulunduğu jeopolitik ve ekonomik durum nedeniyle, bütün bu olupbittilerden büyük
ve önemli ölçüde de etkilenmiştir. Şunu hemen belirtmek isterim ki, bu etkilenmede, 1980 sonrası ve özellikle 1983'ten itiba
ren, hadiselerin büyük bir uzak görüşlülükle zamanında görülmesi ve gereken önlemleri isa
betle ve yerinde alabilme dirayeti gösterildiği içindir ki, duruma kısa sürede uyum sağlanmış
ve Türkiye, bu öncelikleriyle, örnek alınan bir ülke durumuna girmiştir. Böylesine bir atak ya
pan Türkiye, dost ve düşmanlarının dikkat odağı olmuştur. Bu tarihî fırsatı çok iyi yakalayan
ve o tarihlerde gerektiği şekillerde değerlendirdiği için de itibar kazanan Türkiye, diğer yandan
çok yönlü menfaatların çatıştığı, düğümlendiği ve kesiştiği bir ülke durumuna da düşmüştür.
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Tabiî, böylesine bir durum, ister istemez, bizi, çıkar zümrelerinin, düşmanca zihniyetlerin he
defi haline getirmiştir.
.' •
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gündemine getirilen her olayı, her hareketi, bu geniş pers
pektif içinde değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Devlet olarak, her zamankinden daha
güçlü, daha itibarlı ve güvenilir olmamız gereken bir dönemin içindeyiz. Millet olarak, huzu
ra, birlik ve beraberliğe muhtacız. Millet de bunu istiyor ve bu isteğini her fırsatta en iyi şekil
de gösterme ve ifade etme azim ve gayreti içindedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyu, siyasî literatürde yerini bulmuş bazı tarifleri
ve tanımları hatırlatarak, başka bir açıdan da değerlendirmede yarar görüyorum.
Millî çıkar: Devletlerin, diğer dünya devletleri yanında veya karşısında var olabilmesi, sosyal
ve iktisadî ihtiyaçlarını bu devletler karşısında en iyi şekilde sağlamaları için ulaşacakları ve
muhafaza edecekleri değerlerdir. Bu değerler, doğru saptanmışlarsa, inandırcı olurlar. İnandı
rıcılık unsuru önemlidir. Zira, uluslararası ilişkilerde, millî çıkarlar çizgilerinin belirlenmesi ve
kabul ettirilmesi şarttır. Dünyada varlığını kabul ettirmiş bir devletin kendince saptadığı sosyal
ve iktisadî ihtiyaçları, belki bazı devletlerce tereddütle karşılanabilir; konu, siyasî platformlar
da bir süre tartışılabilir; ama, bir devletin var oluşunu koruma talebi hiç tartışılmamıştır ve
tartışılamaz.
Üzerinde kimsenin kuşkusu bulunmayan bu saptamadan sonra, hemen ikinci bir tanımı
hatırlamak gerekir.
Millî.politika: Millî çıkarların elde edilmesi ve millî bekanın korunması için, millî gücün
hazırlanması ve kullanılması çabasıdır. Kişiler, yöneticiler ve hükümetler değişseler bile, bu ça
ba ve çizgi değişmez; toplum şuuru ve millî şuur, buna teşebbüs edenleri kısa sürede mahkûm
eder. Tanımdaki "millî güç" terimini incelersek, bir cümleyle, "maddî ve manevî kuvvetlerin
tümüdür" demek gerekir. Biraz açarsak bu tanımı; devletin, ekonomik, sosyal ve askerî gücü
dür. Bu üç güç birbirlerinden ayrılamaz; alcsine, birbirlerini tamamlarlar, böylece devletin mil
lî güvenliğinin temelleri oluşur. Güvenlik, devlet oluşumunda bir bireydir, bir şeydir; güvensiz
lik, hiçbir şeydir, hiçliktir. Güven yoksa, güvenlik gücü yoksa, devletin diğer güçleri ve kıymet
leri korumasız ve sahipsizdirler. Devlet, güvenliğiyle vardır. Güvenliğin başta gelen unsuru si
lahlı kuvvetlerdir. İkinci Dünya Harbinden sonra Alman Devletini 1947'de yeniden tesis eden
Başbakan Eisenhovver, 1956'da Alman Silahlı Kuvvetlerini Yeniden Teşkil Yasasını meclisten
geçirince, kürsüden yaptığı konuşmada "İşte, ancak şimdi devlet olduk" demekle, bu hakika
te parmak basmak istemiştir.
Bu kısa izahtan sonra esasa gelmek istiyorum. Konuşmak ve tartışmak, demokrasinin be
lirgin özelliğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin odak noktasıdır. Milletin hissi
yatının ve fikriyatının belirlendiği ve görüntülendiği bu yüce çatı altında tartışılmayacak konu
yoktur; yeter ki ciddiyeti olsun, yeter ki samimiyeti olsun.
Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunduğu Meclis araştırması önergesindeki gerekçede, ciddiyet, iyi niyet ve sami
miyet unsurlarını, cımbızla dahi bulup ortaya koymak oldukça zor gözüküyor. Gerekçe metin
de adı geçen bazı kişilerin beyanlarındaki meramı anlamak için, ifadenin tümünü görmemiz
gerekir, önergedeki gerekçeye ...
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Kimin adına konuşuyorsun?
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ST - 31'e 15'ten bir bölüm okumak istiyorum : "Maksat ve şümul: Bu talimname, başlıca
görevi gayri nizamî kuvvetleri ortadan kaldırmak olan muhtelif muharip sınıf komutanlarıyla
karargâhlarına kılavuzluk eder."
Yine, bu önergeye gerekçe olan asıl bölümü okuyorum: "Gayri nizamî kuvvet faaliyetleri
ve taktiği: "Gayri nizamî bir kuvvet, üstün çatışma karşısında çok defa dağılıp, yeniden taar
ruz için toplanacağına göre, şaşırtıcı bir hedef gösterir. Bununla beraber, bir gayri nizamî kuv
vetin gerilla unsurları genişleyip, teşkilat, malzeme, eğitim ve önderlik hususlarında nizamî bir
liklerle eşit duruma yaklaştıkça, kabiliyet ve imkânlarıyla, taktikleri de değişir ve nizamî bir
liklerin aynı olur. Açık gayri nizamî faaliyetler şu hususları içine alır: Umuma veya şahıslara
ait malları, muharebe ve ulaştırma sistemlerini tahrip..." ve önergedeki şekliyle devam ediyor.
Buradan da anlaşılacağı gibi, sadece bir kelimesini ifade ederek, kişinin meramını naklet
mek mümkün değildir. O zaman "namaz kılmak günahtır" sözüyle "abdestsiz namaz kılmak
günahtır" sözü eşdeğer hale gelir.
Her bir dakikası yüce milletimize milyarlarca liraya mal olan Yüce Meclis kürsüsünün,
böylesine mugalatalarla işgal edilmesi kabul edilemez.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, önergeye gerekçe olan talimname hakkında bi
raz bilgi vermek istiyorum.
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Ne alakası var bununla?
MUSTAFA BAHRt KtBAR (Devamla) — O da, ST-31'e 15 numaralı bahsettiğimiz talim
namedir; "Gayri Nizamî Kuvvetlere Karşı Harekât" adlı ordu talimnamesi. Bu talimname, bütün
demokrat NATO ülkelerinin müştereken kullandıkları ortak bir talimnamedir. Diğer talimna
melerden farklı olarak, "gizlilik" damgası bulunmayan, herkese açık bir talimnamedir. Açık
oluşunun anlaşılır tarafı vardır; zira, bu talimname, nizamî kara kuvvetleriyle sınırlarda ve cep
helerde düşmana karşı mücadele sürdürülürken, gerilerinde, memleket içinde ordu tesislerine,
sınaî tesislere ve ülke sakinlerine, sabotaj ve terör ika eden gayri nizamî düşman kuvvetlerine
veya sempatizanlarına karşı icra edilecek karşı harekâtları ve tedbirleri belirtmektedir, anlat
maktadır.
Bu haliyle, sadece silahlı kuvvetler için değil, bilcümle güvenlik görevlileri için bir müra
caat belgesi mahiyetindedir. Talimnameyi dikkatle incelersek, cephe gerisine ve halka yönelik
bulunan bu gayri nizamî kuvvetlerin mahiyetleri, taktikleri, kuruluşları, oluşumları, doküma
nın birinci bölümünde 9 madde halinde izah edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu bölüm, Türk
Silahlı Kuvvetlerini değil, onun ve Türk halkının karşısında bulunan gayri nizamî kuvvetleri
tarif etmektedir.
önergedeki düşmanlıklar bu noktada başlamaktadır. Burada tanımı yapılan unsur, gayri
nizamî ve gayri kanunî silahlı güçler iken, şanlı ve şerefli Türk ordusuna mal edilmek isten
mektedir.
İddiaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bölümü, bu belgedeki bu yazıma göre, adam
öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm hale getirme, adam kaçırma su
retiyle...
ALİ OĞUZ (istanbul) — Ne alakası var?
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MUSTAFA BAHRÎ KtBAR (Devamla) — ...teçhiz, rehin alma, kundakçılık, sabotaj, ya
lan haber yayma ve zorbalık gibi, her biri birbirinden vahim cürümler ifa etmektedir.
Şimdi benim sorma hakkım yok mu : Türk gençlerinin hepsi bu kutsal ocakta bir süre
görev yaptılar; kim-gördü bu cürümleri, kim gördü bu mücrimleri? Ama bizler, bu cürümleri
görüyoruz, yaşıyoruz... Televizyon ve radyo haberlerini her birimiz soluk soluğa izliyoruz...
Başta güneydoğu olmak üzere, yurdun her yerinde, Allah'ın her günü adam öldürmelere, rehin
almalara ve sabotajlara şahit oluyoruz... işte, adıgeçen talimnamenin tarif ettiği güçler, bu güç
lerdir; çok açık adıyla, PKK'dır.
Siz kalkın, PKK için yapılan bu tanımı, şanlı ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerine maledin!.. Bu, eğer bir düşmanlık değilse, bir kasıttır, bir yalandır, bir iftiradır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben şimdi buradan, sağduyularınıza ve vicdanlarınıza
müracaat ediyorum : Herkes açıkça bilir ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir atama ve rotasyon
prosedürü vardır. Buna göre, herkes, iki üç senede bir bir başka yere ve göreve atanır, bölge
farklılığı veya rütbe farklılığı gereği. Böyle bir sistem içinde, bir cinayet şebekesi olduğu iddia
edilen bir yere geldiğinizde, siz ne yapardınız? Evvelkileri kabullenip, devam mı ederdiniz?..
Tabiî ki "hayır" diyorsunuz; değil mi?.. O zaman, nasıl düşünebiliyorsunuz ki, bir başkası,
içimizden biri olan bir Türk subayı, buna "evet" demiş olsun!.. Haydi, biri demiş olsun, diğer
yüzlercesi de mi öyle?!. Bu, mümkün değildir sayın milletvekilleri.
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Cemal Gürsel de Türk subayı idi...
MUSTAFA BAHRt KtBAR (Devamla) — "Üslubu beyan, ayniyle insandır" deriz; an
lamlı bir sözdür, "Kişiyi, kendisi gibi bilmek" anlamındadır. Dokümandaki o ifadeleri öylesi
ne değerlendircbilenler, öylesine eylemleri yapabileceklerini düşünebilenlerdir; bu cümleleriyle
ve bu ifadeleriyle suçüstü yakalanmışlardır, önerge, onun için gayri ciddîdir, gayri samimidir.
Mesele bu kadarla da bitmez, bir "kontr-gerilla" sözüdür, sürüp gider. Bunun da gerisin
deki maksadı araştırmakta yarar vardır.
Maalesef, bu mesnetsiz iftiraların biraz da taraftar bulmasının sebebi, en yetkililer dahil,
kamuoyunun, Özel Harp Dairesinin görevi olan gayri nizamî harbi yeteri kadar bilmemesin
den kaynaklanmaktadır.
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Demirel'in sözlerini söylüyorsun!
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Fatsa olayları nedir?..
MUSTAFA BAHRt KİBAR (Devamla) — Böyle çirkin bir iddianın gerçekle ilişkisi olma
dığı anlaşılarak, asıl, bu iddiaları ortaya atanların maksatları üzerinde durulmalıdır.
Ülkedeki yönetimden memnun olmayan veya başka çıkarları için bir memleketin meşru.
otoritesine karşı silahlı saldırılarda bulunanlar, yakalandıklarında, bu hukuk çerçevesinde sa
vunma güvenliğine sahip olabilmek için, daima kendilerinin gerilla olduklarını ilan ederler.
Çünkü, gerilla, uluslararası hukukta kurumsallaşmış bir kurumdur.
Birileri çıkıp, kendilerine "Kır gerillası, şehir gerillası" deyip, devleti bölmeye ve yıkmaya
çalışacak, devlet de buna seyirci kalacak!.. Böyle şey olmaz sayın milletvekilleri.
Dünyada, gelmiş geçmiş bütün devletlerde, milletin ve vatanın güvenliğinin sağlanması,
hükümetlerin, dolayısıyla devletin görevidir. Devlet bu görevini yerine getirirken, yöneticile
rin, hukukî sorumluluklarıyla beraber, icraatlarıyla, devlet, millet ve ülke bütünlüğüne karşı
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tehdit oluşturan unsurları bertaraf etmek için hukuka uygun olarak kuvvet kullanmaları, meş
ru faaliyetlerdir.
,
İşte burada, devletin yasal güvenlik güçleri ortaya çıkmaktadır. Devletler Hukukunda, 1949
Cenevre Dördüncü Sözleşmesinde ve hepsinden önemlisi, Birleşmiş Milletler Anasözleşmesinde, kıyafeti ve işareti dünyaya ilan edilmiş gerilla kuvvetleri muharip sayılırlar ve mensupla
rı, yakalandıklarında, harp esiri muamelesi görürler.
Söz buraya gelmişken, teröristin, eşkıyanın, gerilla olmadığını ve bu faaliyetlerinin gerilla
faaliyetleri olmadığını da belirtmek isterim.
Türkiye realitesinde bir bölücü eşkıya çetesi olayı vardır ve bize göre bir terör örgütüdür,
dünya kamuoyu da, terör örgütü olarak kabul ve tescil etmiştir.
Şimdi, bu terör örgütüyle yasal mücadelesini yapan Türk güvenlik kuvvetlerini, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin bir bölümünü, "kontr-gerilla" diye isimlendirmenin manası açıktır: O ki,
bu taraf kontr-gerilladır, öyle ise, karşısındaki de gerilladır... Söylenmek istenen budur. Doğ
rudan diyemediklerini, dolaylı ifade etmek çabası aşikârdır.
"Kontr-gerilla" terimini ısrarla kullananlar, eşkiya ve terör hareketlerine gerilla niteliği
kazandırmak isteyenlerdir.
Eğer, "gerilla" tabiri, mevcut anayasal devlet düzenini yıkmak, devletin ülkesiyle milleti
nin bütünlüğünü bozmak gayesiyle eyleme geçen kişi veya kişiler için kullanılmak isteniyorsa,
bunlar gerilla olamaz; ancak, anarşist, asî veya eşkıya olabilirler.
Ülke içinde çıkabilecek bir ayaklanmayı bastırmak veya harp zamanında işgal edilmiş düş
man bölgesinde düşman tarafından başlatılacak bir gerilla harekâtına karşı koymak da, Silah
lı Kuvvetlerimizin bir görevidir,
Bazı ülkelerin "kontr-gerilla" dedikleri, mahiyetini yukarıda kısaca açıkladığım bu faali
yete, Türkiye'de "kontr-gerilla" diye ad taktıkları kampanyayı yürütenler, büyük bir kavram
saptırması yaparak, özel Harp Dairesini, işkence ve cinayet şebekesi gibi göstermeye çalışmış
lardır.
özel Harp Dairesinin müteaddit defalar yaptığı açıklamalara rağmen, ustaca yapılan kav
ram saptırmasını ortaya koyacak gerçek manadaki kontr-gerilla faaliyetlerinin, kampanyaya
konu edilen özel Harp Dairesi ve bunun ileri sürülen fonksiyonuyla uzaktan yakından her
hangi bir ilişkisinin olmadığını burada açıkça ifade edebiliriz. Maalesef, Silahlı Kuvvetler gibi,
devletin en önemli kuruluşunun yıpratılması için hedef olarak seçilen özel Harp Dairesinin
ne olduğu, Genelkurmay Başkanlığınca kamuoyuna anlatılamamış; buna mukabil, kampan
yayı yürütenlerce bu propaganda ustaca kullanılmış, yalan ve iftira makinesi de işletilerek, Da
ire üzerinde dolaylı, dolayısıyla Silahlı Kuvvetler üzerinde şüphe ve tereddüt yaratılmıştır.
Bu millet, üzerine, gölge bile düşmesini istemediği Ordusunun üzerinde oynanmak iste
nen oyunu anlamıştır.
Bölücü terör eylemlerine karşı halkımızın tahammülü kalmamıştır. Türk insanı terörden
bıkmış, teröristten nefret etmekledir.
Türkiye, önergedeki ifadeyle, demokratik hukuk devletidir. Sorunlar, demokratik platform
larda tartışılır ve çözümler, hukuk kuralları içinde bulunur. Faili meçhul cinayetleri güvenlik
kuvvetlerine ve Silahlı Kuvvetlere yükleyerek, devleti suçlamakla,bir yere varmak mümkün de
ğildir. Bu terör örgütlerinin işleri ve güçleri, eylem yapmaktır. Eylemler yetmeyince, kendi adam
larını öldürerek devlet güçlerini de suçlamak, bir başka eylem şekilleridir.
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. Burada parantez açarak, Sayın İçişleri Bakanının bir konuşmasını hafızalarınızı tazele
mek için aynen okuyorum...
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Kibar, size sadece iki dakika süre veriyorum.

-

'

MUSTAFA BAHRİ KtBAR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
"Terör örgütleri, devleti zan altında bırakacak şekilde davranışlar ve amaçlı gayretler sergileyegelmektedir. Yapılan operasyonlarda, teröristlerin hücre evlerinde bulunan polis elbisele
riyle, PKK teröristlerinden ele geçen askerî üniformaların, kullanılması yoluyla, hem eylemi
kolaylaştırmak ve hem de devleti zan altında bırakmak amacına yönelik oldukları apaçıktır."
Şimdi, Sayın İçişleri Bakanının gazetelerde çıkan bir ikinci beyanatını aynen, buradan bir
kez daha hatırlatıyorum; "Kontr-gerilla varsa istifa ederim."
Sayın Bakanın bu beyanatından sonra, bugün Orman Bakanı olan Sayın Vefa Tanır'ın,
4.12.1990 tarihinde, 20 arkadaşıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu
ğu kontr-gerilla hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergesini hatırlatmak istiyorum.
Siyasî hayatı boyunca, muhalefet hukukuyla, iktidar hukuku farklı olan Sayın Başbaka
nın ve DYP'nin, bugün görüşülmekte olan bu önergeleri nasıl yorumlayacağı da bir merak ko
nusudur. Bu araştırma önergelerinin görüşülmesi vesilesiyle, her fırsatta büyük bir uyum için
de çalıştığını iddia eden ve "Türkiye'nin her meselesini biz çözeriz" diyen bu Koalisyon Hü
kümetinin 500 gününe baktığımızda, bakanın usulsüz kararnamelerini çekmecesinde saklayan
bir Başbakan; Şırnak Valisinin, rüşvetle, sakıncalı kişileri işe yerleştirdiğini iddia ettiği bakan;
hâlâ teşkilat yasaları olmayan bakanlar; Eskişehir Cezaevini teröre taviz vererek kapatan ba
kan ve bugün kevgire dönen cezaevleri ve hâlâ koltuğunda sorumsuzca oturan bakan... İzmir
Belediye Başkanıyla çelişkili bir başka bakan kompozisyonu içinde, hangi siyasî ahenkle (!)
ülkenin sorunlarını çözecekleri ayrı bir "merak konusudur.
Darbelere zemin hazırlayan karanlık bir elin Parlamentoyu tehdit ettiğini öne süren ve "aynı
elin varlığını, kendi parti grubumda da hissettim" diyen Hükümetin, "SHP için yük olduğu
nu ifade eden Sayın Kürkoğlu'yla...
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Kibar, Genel Kurula saygı sundunuz...
Sayın Kibar, teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Mezarcı, önerge sahibi sıfatıyla söz talebiniz olmuştu; konuşacak mısınız efendim?
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, benim de söz talebim vardı.
BAŞKAN— Sayın Alınak, sizin de söz sıranız kayıtlı burada efendim. Sayın Mezarcı'dan
sonra, önerge sahibi olarak zatı âlinize de söz verilecektir; istical buyurmayın efendim.
Sayın Mezarcı, bu defa süreniz 10 dakikadır.
Buyurun efendim.
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz burada, bu
gün iktidar-muhalefet meselesini konuşmuyoruz. DYP'nin ve SHP'nin değerli sözcüleri, daha
çok, kişisel polemik doğurabilecek tarzda şahsımı hedeflediler. Şimdi, ben şunu söylemek isti
yorum: önümde, DYP'nin daha önce verdiği ve genel görüşme isteklerini içeren önergeleri var.
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Böyle bir şey yok idiyse, bu önergeyi niye verdi DYP? (RP sıralarından "bravo" sesleri ve
alkışlar) Yani, ifade olarak benim önergem, devleti zan ve şaibe altında tutan şu önergelerin
en hafifidir. Eğer bu Meclisi, bu kürsüyü bugün otomatiğe bağlamasaydınız, o takdirde, bel
geleri burada konuşacaktık; ama, o imkân verilmedi.
SHP sözcüsü arkadaşım konuştu; -ama, ben istirham ediyorum, vaktim yok- cümlelere
bakın... Diyor ki SHP önergesi: "... buna karşılık, ülkemizde durum tersine gelişmektedir..."
Yani,' 'Dünyada kontr-gerilla ortaya çıktı, sorgulandı, yargılandı, tarihe mal edildi; Türk
iye'de durum tersine gelişti" diyor. "Buna karşılık, ülkemizde durum tersine gelişmiştir. Kontrgerillanın/bir gizli NATO örgütü olarak...", SHP'nin ifadesi bu!.. "Devletin denetimi dışın
da...", SHP'nin ifadesi bu!.. "Ve CIA ile işbirliği halinde...", SHP'nin ifadesi!.. (RP sıraların
dan, "bravo" sesleri, alkışlar) "Halen dahi faaliyetlerini sürdürdüğü iddialarına karşılık, yet
kili kişiler ya suskun kalmakta ya da doyurucu olmayan sözlerle konuyu geçiştirmeye
çalışmaktadırlar" diyor kendileri...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne var bunda!..
HASAN MEZARCI (Devamla) — "NATO'ya üye diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gös
teren bir gizli NATO örgütünün, aynı pakta üye olup, demokrasisi ve ekonomik gelişmesi diğer
üye ülkelerden çok gerilerde olan Türkiye'de de olmaması, kontr-gerillanın Türkiye'de de ol
maması mümkün görülmemektedir" diyor.
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kim diyor?..
HASAN MEZARCI (Devamla) — Söyleyeyim. Mesela, burada imzalar var -hepsini
okuyamam- Kamer Genç, Mehmet Kahraman, Erol Köse, Cevdet Selvi... Okuyayım mı listeyi,
devam edeyim mi?.. (RP sıralarından, "bravo" sesleri, alkışlar) Adnan Keskin, İbrahim Tez,
Cevdet Selvi, Erol Köse... Devleti izan ve şaibe altında bıraktıysanız, siz bıraktınız, tik defa
bu önergeleri siz verdiniz, siz getirdiniz; Doğru Yol Partisi getirdi, SHP getirdi...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şimdi korkuyorlar, korkuyorlar!..
HASAN MEZARCI (Devamla)—Şimdi, Doğru Yol'un önergesini de geçiyorum. Böyle
şey olmaz arkadaşlar!..
Sayın Baki Tuğ burada konuşurken, "Efendim, yalnız Türk devleti değil, dünyada hiçbir
devlet cinayet işlememiştir" gibi bir şey söyledi.
Tabiî, devlet cinayet işlemez; yani, devlet cinayet işlememelidir. Ama biz, Sayın Meclis Baş
kanının başkanlığında Ukrayna'ya heyet halinde gittik; Stalin döneminde devletin işlediği onbinlerce cinayet ortaya çıkarılmış, toplu mezarlar açılmış, bizim heyet de gidip onları ziyaret etti...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İstiklal mahkemeleri, İstiklal mahkemeleri...
HASAN MEZARCI (Devamla) — Stalin devleti cinayet işler, Hitler devleti cinayet işler,
Mussolini devleti cinayet işler; hukuk devleti olursa, işlemez; adalet devleti olursa, işlemez...
İstiklal mahkemeleri devleti olursa işler, Millî Güvenlik Kurulu devleti olursa, o zaman işleme
si mümkündür, muhtemeldir; bunun araştırılması gerekir. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıra
larından gürültüler)
Değerli arkadaşlarım, biz burada Meclisi konuşmuyoruz; Meclisin onurunu, haysiyetini;
Meclisin, devletin bütün kurumlarının üstünde olması gerektiğini; gerekirse, hepsini sorgula
ması gerektiğini; iddialar varsa, ithamlar varsa, zanlar ve şaibeler varsa, bunları araştırması
gerektiğini; böyle bir şey yoksa, devleti aklaması gerektiğini konuşuyoruz.
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Şimdi, ben size bir liste okuyorum; Büyük Larousse Ansiklopedisi; Hükümetin bakanla
rının, reklamını yaptığı ansiklopedi, İzmir'de ne olmuş, kimler asılmış bakın... Devlet cinayet
işlemezmiş!.. tzmit Milletvekili Şükrü, Saruhan Milletvekili Halis Turgut, İstanbul Milletvekili
İsmail Canbolat, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, Ziya Hurşit, eski Trabzon Milletvekili Ha
fız Mehmet, eski Teğmen Çopur Hilmi, -Sayın Baki Tuğ'un iddiasına cevap veriyorum- Sarı
Efe Edip, Laz İsmail, Gürcü Yusuf (DYP sıralarından gürültüler)
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, ne ilgisi var bunların?
HASAN MEZARCI (Devamla) — Lütfen, lütfen...
... Küzım Karabekir Paşa, Mersinli Cemal Paşa, Refet Paşa, Rauf Orbay Paşa ve hatta
İsmet Paşa dahi o vesileyle tutuklanıyor; 13 milletvekili ve bakan idam ediliyor; Kâzım Paşa
lar, Mersinli Cemal Paşalar, Refet Paşalar ordudan atılıyor, Meclisten atılıyor, ortada hiçbir
suç olmadığı halde...
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yalan söylüyorsun sen!
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ansiklopedi yazıyor...
Sayın Demirel, Muğlalı kompleksini çok iyi bilir ve kendi ifadesi şu: "Mustafa Muğlalı
meselesi..." Hani, 33 kişiyi öldürmüş ya emirle Albay Muğlalı...
Şimdi, devlet cinayet işlemez; ama, devlet kurumlarındaki birtakım kişilerin cinayet işle
mesi mümkündür ve cinayet işlemesi de muhtemeldir.
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sana kalsa, bu memleketi ne hallere getirirsin!
HASAN MEZARCI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın, -ben bunu oku
mak istemiyordum- SHP'nin bu önergeleri reddetmesiyle ilgili Nokta Dergisinin kapağı, tarihi
de 21-27 Şubat 1993... Ben, yine Meclise saygımdan dolayı, partilere saygımdan dolayı ve niha
yet milletvekillerine saygımdan dolayı bu önergeyi okumayacağım; ama lütfen SHP'li arka
daşlarım şu Nokta Dergisinin kapağını okusunlar... Partiler zan altındadır, Meclis zan altında
dır... Basın-yayın feryat ediyor ve "Bu Meclis, Meclis üstü kurumları sorgulayamaz" diyor.
Değerli arkadaşlarım, burada izahlarda bulunuyorlar, "Efendim, özel Harp Dairesi bir
savaş halinde, bir işgal durumunda, düşmana karşı kullanılması gereken bir birim."
diyorlar.
Bunu herkes söylüyor burada... Peki, Türkiye'de 1950'den sonra savaş mı oldu, düşman
işgali mi oldu ki, bu düşmana karşı kurulmuş olan birimi terörde kullandılar?! Böyle bir şey
oldu mu?.. Olmadı.
Bakınız, Sayın Kenan Evren, -belgelerin hepsi elimde ve önümde- "Sayın Demirel bana
geldi, 'bu özel Harp Dairesini kullanalım" dedi. Ben de dedim ki, böyle kanunsuz işlere bu
daireyi bulaştırmam. Eskiden de kullanılmıştı da, Genelkurmay ve Askeriyemiz zan altında
kalmıştı" ifadesiyle, Sayın Demirel'i geri çevirdiğini söylüyor.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sana mı söylüyor?
HASAN MEZARCI (Devamla) — Eğer bu ifadeler doğruysa, o takdirde Sayın Demirel
de bunu biliyordu, Sayın Kenan Evren de bunu biliyordu... Hatta hatta, daha önce kullanılmış
ki, Sayın Başbakan, "bir kere daha kullanalım" diyor...
Şimdi, siz bu kürsüde söylediniz, dediniz ki, "Bu birim, düşman işgali karşısında ve düş
mana karşı kullanılacaktı." Ama siz halka karşı kullanmışsınız, demek ki!.. (RP sıralarından
alkışlar)
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Ya Kenan Paşanın söylediklerinde bir yanlışlık var ya Sayın Demirel'in söylediklerinde bir
yanlışlık var!
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Senin anlamanda yanlışlık var.
HASAN MEZARCI (Devamla) — Bu iş böyle olmaz. Kontr-gerilla önergesi İnönü'den
döndü. Düşünebiliyor musunuz hadiseyi! Bir partimizi fevkalade büyük bir sıkıntıya sokuyor
ve iktidardan ayrılıp ayrılmama noktasına getiriyor, "önce iktidarı oylayalım, bu önergeyi değil"
deniyor.
Kartal Demirağ "MİT'le ilişkim var" diyor. Belgeler burada...
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — O hasta. Hasta olduğunu bilmiyor musun?..
HASAN MEZARCI (Devamla) — Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum: Devlet cinayet
işlemez, devlet cinayet işlememelidir...
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Mezarcı, size iki dakika veriyorum; lütfen toparlayın.
HASAN MEZARCI (Devamla) — Benim bütün dedelerim cephelerde şehit oldu, benim
babam Kore'ye gitti.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kaç tane deden var!..
HASAN MEZARCI (Devamla) —Hepsi... Benim 400 hanelik bir ailem var, tamamı cep
helerde şehit oldu... Benim babam Kore'de savaştı... Ben de askerlik yaptım, ben de bu devlete
vergi verdim... Şimdi, siz benden daha fazla devletçi mi kesiliyorsunuz?! Ordu bizim, devlet
bizim, millet bizim; darbeciler bizim değil, mafia bizim değil, politbüro bizim değil... (RP ve
:..HEP sıralarından alkışlar) Biz, asker cumhuriyetinden, genelkurmay cumhuriyeti olmaktan,
bu memleketi kurtarmaya ve sivil cumhuriyet haline getirmeye çalışıyoruz, bunun mücadelesi
ni yapıyoruz.
Türkiye'de Meclis üstü kurumlar olduğu sürece, Meclis üstü kurumlar, -eski tabiriyle, lâyüs'el amma yef'al, yaptığından sorumsuz olan kurumlar- olduğu sürece, hiç kimse "demokrasi"
lafını ağzına alamaz.
Eğer bu saatten sonra, bu memlekette yine faili meçhul cinayetler işlenirse, yine darbe olursa,
yine terör olursa, o zaman bu önergeye ret oyu yerenleri, şimdiden, ben, iştirakçi olarak itham
ediyorum...
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Halt etmişsin sen!
HASAN MEZARCI (Devamla) —... Ve hepinize saygılar sunuyorum. Sağolun, (RP, ANAP
ve HEP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Mezarcı, teşekkür ediyorum.
Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Almak, buyurun.
Sayın Alınak, süreniz 10 dakikadır.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, beşinci kolları, burada konuşurken tashih
ettiriniz.
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Bugün, gerçekten de tarihi bir gün, bugün, önemli bir gün. Çünkü, bugün bizler, bu sıra
ları dolduran insanlar, demokrasi tercihimizi ortaya koyacağız; "bu ülkede yeniden darbeler
olacak mıdır, olmayacak mıdır?", bunun kararını vereceğiz; gelecek kuşakların, çocuklarımı
zın geleceği hakkında karar vereceğiz, demokrasi için karar vereceğiz.
Biraz sonra bu önerge üzerinde oylama yapılacak; ya büyük bir vebal altında bu salondan
çıkacağız ya da adımızı, 19 uncu Dönem milletvekillerinin adlarını ve bu Parlamentonun adını
altın harflerle tarihe yazdırarak bu salondan çıkacağız.
Bir konunun...
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ne kadar basit konuşuyorsun!
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Şahin, "Sataşma yapmıyorum,' yerimden
konuşmuyorum" diyen sizdiniz. Ben bu kürsüde konuşacağım, bana müdahale etmeyin lütfen.
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sataşmadan konuş.
MAHMUT ALINAK (Devamla) •— Değerli arkadaşlarım, ben, bir şeyin altını önemli çiz
mek istiyorum, önemle belirtmek istiyorum. Dürüst, halkına bağlı, demokrasiye bağlı ve hal
kını seven kamu görevlilerine, hiç mi hiç sözümüz yok, itirazımız yok. Onlar, bizim için mak
buldür; onlar, bizim için değerlidir; onlar, bizim başımızın tacıdır; ama, birileri de, halkın,
kamuoyunun duyarlı olduğu bazı yapıların arkasına sığınarak, hiçbir cinayet örgütünü savu
namaz ve koruyamaz. Bunu belirtmek istiyorum.
Kontr-gerilla var mıdır, yok mudur?.. Bunun tartışmasına ben girmiyorum.
Kontr-gerillanın mevcut olduğu, devletin resmî kayıtlarıyla sabittir... Sayın Bakanın beya
nıyla, Sayın Tuğ'un beyanıyla, ANAP Grubunun sözcüsünün beyanıyla, kontr-gerillanın mev
cut olduğu apaçık ortadadır. Çünkü bu sözcüler, "özel Harp Dairesi, savaş zamanında işgal
edilen vatan topraklarında, sadece işgal kuvvetlerine karşı mukavemet etmektedir" dediler. Oy
saki, Genelkurmay Başkanlığı, 3 Aralık 1990 günü basına verdiği brifingte, özel Harp Dairesi
nin güneydoğuda kullanıldığını söylemiştir, bunu açıklamıştır ve bütün bu bilgiler gazete ar
şivlerinde mevcuttur.
Yine bu sözcüler "özel Harp Dairesinin görevi, gayri nizami kuvvetlere karşı harp
yapmaktır" diyor. Biz, okur-yazarız ve burada bu koltukları dolduran insanlar, sanıyorum ki,
okumuşlardır, yazmışlardır, kara cahil insanlar değillerdir...
Gerilla nedir?.. Gerillanın tanımı ortada: Gayri nizamî kuvvet. Açın, sözlükleri inceleyin...
Sizin söylediğiniz ne?.. Gayri nizamî kuvvetlere karşı harp yapmaktır.
Biz ilkokul çocuğu muyuz!.. Karşı olmak nedir?.. Kontr olmaktır. Dolayısıyla, kontrgerillanın varlığı, bizzat bu sözcülerin, önergenin aleyhinde konuşan sözcülerin beyanlarıyla
sabit hale gelmiştir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının, tarih ve sayı numarası önergemizde mevcut olan emirleri
var; alın bunları inceleyin... Kontr-gerillanın, bizzat devletin resmî kayıtlarıyla mevcut olup
olmadığını, o zaman pekala anlarsınız..
\
Sayın Şahin de söyledi; "ellerinde belgesi olanlar, yargıya götürsünler. Yargı bağımsızlığı
vardır, hukukun üstünülğü vardır." deniyor.
Götürdük, Sayın Demirel'e götürdük... Kimi götürdük?.. Götürdük, Yüzbaşı Bülent Erol'u
götürdük... SHP ti Genel Meclisi Üyesi Mehmet Menge'yi öldürmesi için kiralık katil tutu
yor... Rıfat Akış, kiralık katil... Silahın numarasını verdik, bombanın numarasını verdik,
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nerede saklı olduğunu gösterdik, yüzbaşının sesi bantlara alındı; ama, iddia ediyorum, bu Hü
kümetin başı Sayın Demirel, bu Hükümetin Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü, Yüzbaşı Bü
lent Erol hakkında ceza davası açamadılar; çünkü güçleri yetmedi, ceza davası açılamadı.
Nedir?.. Muş Cumhuriyet Savcılığının 1992/361 sayılı hazırlık soruşturması evrakını alın
inceleyin... MİT'in adamları gidiyor, jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişiyi alıyor ve
enselerine kurşun sıkarak öldürüyor.,. Hani devlet cinayet işlemiyordu; hani işlemiyordu de
ğerli arkadaşlarım?..
Değerli arkadaşlarım, adı üzerinde, özel Harp Dairesinin görevi, gayri nizamî kuvvetlere
karşı harekâttır. Az önce de belirttiğim gibi, nedir peki bu kontrgerilla? Gökten zembille mi
inmiş?! Hayır... Kontrgerilla denen şey, belirli bir hiyerarşik sistem içerisinde, devlet içinde.olüşturulan, gizli, yasa dışı, illegal örgütlenmedir.
Ben burada Rize'nin Tapu Müdürünü suçluyor muyum; ben, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürünü suçluyor muyum; burada herhangi birinizi suçluyor muyum?.. Siz de devletsiniz; suç
lamıyorum. Devletin namuslu organlarına, namuslu insanlarına itirazım yok; ama devletin içinde
de bir cinayet şebekesi oluşturulmuş ise, buna karşı çıkmak da benim ve sizlerin namus borcu
dur değerli arkadaşlarım. (RP sıralarından alkışlar)
Nedir?.. Başkan Johnson'ın beyanları vardır, alınız, okuyunuz... Başkan Johnson, duru
mu apaçık ortaya koymuştur. Sayın Ecevit'in, Sayın Evren'in, Tlığgenerel Sayın Celil Gürkan'ın, Sayın Talat Turhan'ın beyanları apaçık ortada... Denir ki, "özel Harp Dairesinin illegal
birimi MİT, bürokrasi, siviller ve emniyet teşkilatı içerisinde örgütlenmiş ve suç işlemektedir."
. Şimdi bir idda var; deniyor ki, "böylesine bir örgütlenme oluşturulmuştur."
O zaman, Meclisin bu duruma el koyması gerekir; çünkü, bugüne kadar savcılar, bu ko
nuda soruşturma yapamamışlardır, güçleri yetmemiştir. Eğer, bu Meclis tek siyasal otoriteyse,
siyasal otorite merkeziyse ve en üst organa, bu Meclisin duruma el koyup, durumu açıklığa
kavuşturması gerekir.
Deniyor ki, "Yoktur böyle bir şey."
Kardeşim, olmadığını ortaya çıkarın, olmadığı ortaya çıksın...
Demek ki gücünüz yetmiyor; demek ki, cesaret edemiyorsunuz; demek ki, birileri izin ver
miyor; demek ki, birilerinin baskısı ve tehdidi altındasınız...
Değerli arkadaşlarım, aslında söylenecek çok şey var; ama o süre darlığı, başımın üstünde
Demoklesin Kılıcı gibi sallanıp duruyor.
12 Eylül döneminin İçişleri Bakanı Orhan Eren, kontrol edemedikleri bir ekibin varlığın
dan söz ediyor.
Midyat olayında, Midyat Cumhuriyet Savcılığının 1992/146 sayılı soruşturma evrakını alı
nız... Köy korucusu minibüsü, kamyonu durduruyor, insanları aşağıya indiriyor, 8 kişiyi öldü
rüp, 7 kişiyi yaralıyor... Balistik inceleme sonucunda, atılan kurşunların köy korucularının si
lahlarına ait olduğu sabit. Bu konuda soruşturma yürütülmüştür; ama tıkanmıştır.
Deniyor ki: "Bilgi ve belge..."
Değerli arkadaşlarım, binlerce bilgi ve belge mevcuttur, ortaya konmuştur, ortaya koyma
ya da hazırız ve iddia ediyoruz ki, böylesine bir örgütlenme, devlet içerisinde mevcuttur; ama
cumhuriyet savcılarının gücü yetmemiştir, ama yargının gücü yetmemiştir; bu nedenle, tarihî
sorumluluk, bu Parlamentonun omuzlarının üstündedir.
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Eski itirafçılardan Turan özdemir, Gaziantep Cezaevinde yatıyor... Turan özdemir, diyor
ki: "Devletin şu, şu, şu resmî görevlileri, bizleri; -yani itirafçıları- Diyarbakır Cezaevinden alıp
dışarıya çıkarıyorlardı, bize suç işlettikten sonra, gerisingeri cezaevine getiriyorlardı..."
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen toparlayın, iki dakika süre veriyorum.
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Turan Özdemir, "Bütün bu provokasyonları, bütün
bu katliamları, Cizre'de Vedat Aydın'ın cenaze töreninde, Cizre'de, Nevruz kutlamaları sıra
sında devletin resmî kişileriyle birlikte, itirafçılar gerçekleştirdi" diyor.
Bu iddia az mıdır?! Buyurun, araştıralım.
Deniyor ki: "Faili meçhul cinayetlerle ilgil ibir araştırma önergesi kabul edildi, araştırma
komisyonu kuruldu."
Bu komisyon, Doğan Güreş'i ifadeye çağırabilecek mi? Bu komisyon, MİT'in, Genelkur
mayın, ÖHD'nin arşivlerine inebilecek midir? İnemeyecektir. Bu komisyon, Kültür Sarayı yan
gınını inceleyebilecek midir değerli arkadaşlarım? Marmara Gemisi yangınını inceleyebilecek
midir? Çünkü, Kültür Sarayı yangını, faili meçhul bir olay değil ki... Eminönü Araba Vapuru
nun batırılmasını inceleyebilecek midir? İnceleyemeyecektir.
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Nereden biliyorsun?..
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dolayısıyla, kafalar karıştırılmasın. O araştırma öner
gesinin altında, bir suç şebekesinin aklanması gibi bir provokosyon, bir senaryo söz konusu
dur; Çorum olayları, Malatya olayları hepsi bir arada duruyor.
Değerli arkadaşlarım, sürem bittiği için, son bir cümle söyleyerek sözlerimi bitirmek isti
yorum. Notlanm çoktu, ama hiçbirisini ortaya koyamıyorum, tarihe bırakıyorum.
Sonuç olarak diyorum ki: Siz değerli arkadaşlarım, çocuklarınızı seviyorsanız, demokra
siye bağlıysanız, Uğur Mumcu'yu sevip sayıyorsanız, Vedat Aydın'ı, Musa Anter'i, Cevat Yurdakuler'i, Bahriye Üçok'u, Çetin Emeç'i seviyor ve sayıyorsanız, onların anılarına saygınız varsa,
bu araştırma önergesine lütfen "evet" oyu veriniz ve bu ayıbı, bu Parlamentonun, bizim üstü
müzden kaldırınız.
Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Almak teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Değerli milletvekilleri önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Meclis araştırması önergeleri kabul edilmemiştir. (RP sıralarından "bravo" (!) sesleri, al
kışlar (!)
Değerli milletvekilleri, daha önce aldığınız karar gereği, sözlü soru önergelerinin müzakere
sine başlıyoruz.
VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap
lara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in cevabı (6/87)
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BAŞKAN — Gündemin "Sözlü sorular" bölümünün 1 inci sırasında, Artvin Milletvekili
Sayın Hatinoğlu'nun, Sayın Kültür Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Süleyman Hatinoğlu
•
• Artvin
Sorular :
1. Bakanlığınız döneminde kültür ve sanatla ilgili bazı dernek kuruluşlarını tercih eder
ken, siyasî tavrınıza yakın olmayan bazı birlikleri kabul etmediğiniz doğru mu? Mesela (İLESAM) gibi.
2. Geçmiş yıllarda yasaklanan kitaplara özgürlük verdiğinizi ilan ederken, yasak kitap
konusu, sizden önceki bakanlardan Sayın Namık Kemal Zeybek tarafından kaldınlmamış mıydı?
3. 1978:1979 yılında ne kadar Bakanlık yayını SEKA'ya gönderilmiştir? Önemli belgele
ri açıklar mısınız?
4. a) Bakanlık görevine gerdiğinizde Bakanlık yayını iki derginin baskısını durdurdu
nuz mu?
b) Durdurdunuz ise, bu da başka bir tür yasaklama olmuyor mu?
5. a) bakan olduğunuzda, kütüphaneler için satın alınma kararı bulunan bazı kitapla
rın alınmasını iptal ettiniz mi?
b) Kitapların alimini iptal ettiğinize göre, bu, kültüre yapılan yasaklama değil mi?
6. Bakanlık duvarlarında asılı bulunan tabloların, sizin gelişinizle birlikte, depolara gön
derildiği doğru mu? Bu da, yasaksızlığın göstergesi sayılabilir mi?
BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar; buyurun efendim.
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sayın Hatinoğlu'nun vermiş olduğu soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınız
dayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sayın Hatinoğlu'nun sormuş olduğu sorular, yaklaşık yedi-sekiz aydır gündemde. Dola
yısıyla, bu zaman zarfında sormuş olduğu sorular birkaç kez, bütçe görüşmeleri sırasında ve
çeşitli vesilelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçmiş oldu, cevapları verilmiş
oldu; ama, ben yine de, bunu bir fırsat bilerek, bazı konularda açıklık getirmek istiyorum.
özellikle 1 inci soruyla ilgili; yani kültür ve sanatla ilgili bazı dernek ve kuruluşların ter
cih edilmesi ve siyasî davranışlarla ilgili soruya cevap vermek istiyorum.
"İLESAM gibi" sözüyle kastedilen, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasında meslek
birlikleri olarak gösterilen birliklerdir.
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Bildiğiniz gibi, bu birlikler, 5846 sayılı Yasayla oluşturulmuş birlikler değil, telif haklarını
korumak amacıyla kurulmuş kuruluşlardır. Sayın Hatinoglu'nun, "Bu birliklerden ÎLESAM'la
ilişki kurmuyorsunuz"-sözü, biraz yanlış; çünkü, ondan sonra epey ilişki içerisinde olduk.
"Tavrınız siyasî midir?" sözüyle de, bir siyasî kurum niteliğinde olduğunu teyit eder an
lamda bu soruyu sormuştu. Nitekim, tLESAM'a baktığımızda, kâğıt üzerinde 418 üyesi bu
lunduğu ve kendilerinin bize verdiği bilgiye göre de, 127fiilîüyesi bulunduğu anlaşılıyor. Yani,
Türkiye'de ilim ve edebiyet eserleri sahibi, düşün ve sanat adamlarımızın sayısı, sadece 127
olarak görülüyor!
Aslında, bu meslek birlikleri, bu gibi yanlış bir yapılanmayla, amaçları doğrultusunda
hareket de edemiyor. Bu, aslında yasadan kaynaklanıyor. Çünkü yasada, "Türk uyruklu eser
sahiplerinin malî hakları, ülke içinde, bu maddeye göre kurulan meslek birlikleri dışında baş
ka bir birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez" denilerek, sadece bir
konuda, bir tek kuruluşun, bir tek kurumun, bir tek örgütün olması öngörülüyor.
Bu yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü, "demokratikleşme" diyoruz... Demokraside
kurumların, birden fazla olarak bir yarışma içerisinde kendilerine bağlı olan kişilerin hakları
nı koruması gerekir.
Nitekim, son zamanlarda özel radyoların ve televizyonların, sürekli bir şekilde, telif hak
larım ihlal eden bir çalışmanın içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Birçok sanatçı, ses sa
natçısı bu çalışmalardan dolayı; yani, radyolarda vejelevizyonlarda yayınlanan eserlerinden
dolayı paralarını alamıyorlar ve çok zarar görüyorlar. Sadece bir tek kuruluş (MESAM) telif
haklarıyla ilgili bazı kurumlarla, yayın organlarıyla anlaşmalar yapıyor; fakat anlaşma karşılı
ğında aldığı paraları, o kuruluş, birlik, kendi üyelerine aktaramıyor. Çünkü, asıl parçaları ça
lman ve telif hakkı elde etmek isteyen kişiler, o birliğe üye değiller; üye yapılmadığı için de,
o haktan faydalanamıyor.
Değerli arkadaşlarım, diğer sorulara kısaca cevaplar vermek istiyorum. Biraz evvel söyle
diğim gibi, bunlar gündeme geldi ve cevapları verildi; ama gerçekten, yasaklı kitapların kaldı
rılması doğrultusunda Meclisimizin bir konsensüse varmış olduğunu sevinerek görüyorum.
Bence, kimin kaldırdığından daha çok, böyle bir yasağın, çağımız Türkiyesinde olmaması
doğrultusunda çaba gösteren arkadaşlarımızın kutlanması gerekir. Nitekim, göreve geldiğimizde
"YK" rumuzlu yasak yayınlar bulunmaktaydı; depolardan da 154 bin yasak yayın çıkarıldı.
"Millî Kütüphanede yasak yayınlar okuyucunun istifadesine sunulabilir" onayı, Sayın Zey
bek tarafından verilmişti; ancak bu onay hayata geçirilemedi. Daha sonra, biz de bu onaydan
hareketle, Millî Kütüphanede 200 bine yakın, diğer kütüphanelerde de binlerce kitapların, oku
yucunun istifadesine sunulması doğrultusunda idarî kararımızı verdik. ,
"Gençliğin ve millî kültür dergileriyle ilgili..." deniyor.
Bunlar, bildiğiniz gibi, yayın hayatına girdiler.
Bugüne kadar yapılan bütün açıklamalarda, zannediyorum, Sayın Hatinoğlu'na yeterin
ce cevaplar verildi.
Ben, bu düşüncelerle, kendisine, bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim,
Sayın Hatinoğlu, cevaben buyurun efendim.
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SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ba
kanın, verilişi dokuz ayı geçkin bir sorumuza verdiği cevaptan dolayı, kendisine aslında teşek
kür etmek isterdim; fakat tüşükker edecek bir gerekçe bulamadım.
Bugün, Kültür Bakanlığında yapılan tüm çalışmaları, gerek basından ve gerekse kamuo
yundan izlemekteyiz, özellikle, "Millî Kültür" ve "Gençliğin Sesi" dergilerinin yayımı ve da
ğıtımı, Sayın Bakan göreve gelir gelmez durdurulmuştur. Bu dergilerin yüzde 93'ü, ilgili mat
baa tarafından basılmış, ama kalan kısmı katlamaya ve bazı sayfaları basılmaya fırsat verilme
den, ilgili matbaadan alınmış ve Bakanlığın deposuna konulmuştur. Sayın Bakan, "Parası, mat
baaya ve gerekli yerlere mutlaka ödenecektir" emrini.de vermişlerdir; ancak, tabiî ki, kendisi
nin de izah ettiği ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki verdiği açıklamalı cevaplarda da, söylediği
gibi, aslında Macunköy'daki depolarda yasaklı yayınlar olarak bekleyen kitapların hemen he
men yüzde 50'si sağ yayınlardır. Özgürlük ve barış anlayışıyla, şeffaflık anlayışıyla, diğer bir
çok sol yayınlar bu depolardan çıkarılmış, belirli kütüphanelere, "halkın hizmetine sunuyoruz"
görüşüyle, halka dağıtılmıştır.
Ayrıca', Sayın Bakan, duvarlardaki, Türk kültürüne tarihî imzasını atan Türk büyükleri
nin tablolarını indirtmiş ve depolara koydurmuştu. Sayın Bakan, bu konu gündeme geldiği za
man, basına şu beyanatı vermişti: "Ben, Türk büyüklerinin tablolarını indirttim, sildirip, yeni
çerçeveler yaptıracağım" demişti. Sayın Bakan; ama, hâlâ indirdiğiniz o tablolar yerlerine ko
nulmadı, hâlâ depolarda beklemektedir.
,
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Hatinoğlu, onlar yeni
den asıldı.
*
••'
.
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan, elbette ki bunun yanında, bu
konuda size fazla bir şey demek istemiyorum; çünkü siz, değil Türk kültürüne imzasını atan
Türk büyüklerinin tablolarını korumak, siz, bu Bakanlıkta kendi imzanızı dahi koruyamadınız.
ENDER KARAGÜL (Uşak) — önergeyle ilgili konuşsana... Bu, ne konuşup duruyor?..
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Devamla) — Ayrıca, bunun yanında, 40'a yakın atama ka
rarnamesini Başbakanlığa sevk ettiniz; ama Başbakanlık, getirmekte olduğunuz kişilerin daha
kültürsüz olduğunu gördüğünden, bereket Sayın Başbakan buna el koymuş; ama, O da cesaret
edemediğinden, topu Cumhurbaşkanına atmıştır. Sorulduğunda; "Orada beklemektedir" be
yanatı veriliyor ve tabiî, bütün bunlar sonradan ortaya çıkıyor.
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkan, soru önergesiyle ilgili ko'nuşsun.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan, ayrıca, siz, kararnameleri bile
koruyamadınız. Kararnameleri koruyamadığınıza göre, Türk kültürünü nasıl koruyacaksınız?..
By-pass kanununu da çıkardınız, şimdi haliniz ne olacak; onu merak ediyoruz.
Bunun yanında, Türk kültürünü hızla öldürmeye devam ettiğinizi görmekteyiz; ama Sa
yın İnönü, "Sağlar bize yeter" demişti...
hepinize saygılar sunuyorum.
ENTER KARAGÜL (Uşak) — Sana da saygılar sunuyorum!
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, teşekkür ediyorum efendim.
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Senin genel müdürlüğün zamanında milletvekili arkada
şınla rüşvetle adam aldığın...
— 84 —

T.B.M.M.

B : 75

2 . 3 . 1993

O:2

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin)'— Ne diyorsun sen?..
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu... Sayın Hatinoğlu...
(Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ile Uşak Milletvekili Ender Karagül'ün yumruk
laşmaları)
BAŞKAN —• Sayın İdare amirleri, rica ediyorum...
Sayın Hatinoğlu... Sayın Hatinoğlu, lütfen... Rica ediyorum...
2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
BAŞKAN — 2 nci sırada, Sayın Gaffar Yakın'tn, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yakın burada mı?.. Yok.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sorular okunmuyor mu efendim? Böyle bir usulü
müz yok, eskiden okunuyordu?
BAŞKAN — Sayın Bakan gelirse okuyoruz efendim.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Peki efendim.
BAŞKAN — Hükümet burada mı?.. Burada.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

.

3. —istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin so
rusu ve içişleri Bakam ismet Sezgin'in cevabı (6/133)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Sayın Yusuf Pamuk'un Sayın, İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Pamuk burada mı?.. Sayın Pamuk hazır.
Sayın İçişleri Bakanı?.. Hazır.
Soruyu, nokta ve virgülüyle okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
• Yusuf Pamuk
İstanbul .
Soru :
Bakırköy İlçesinden ayrılan Küçükçekmece İlçesinin hükümet binası ne zaman yapılacaktır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim; süreniz 10 dakika.
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen sözlü soru önergesinde öne sürülen hususla
rı cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Konu, ilgisi nedeniyle, bizden daha çok, Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla ilgili olduğu ve
Millî Emlak Genel Müdürlüğüne bağlı bulunduğu cihetle, ilgili makama sorulmuş ve gelen ce
vabî yazıda, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesine hükümet binası yapımına 1993 yılı yatırım prog
ramı teklifinde yer verilmesine -program önceden yapıldığı cihetle- imkân bulunmadığı ifade
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edilmiş ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına önerilmek ve ileriki yıllarda programa alın
mak üzere not edilmiştir. .
Saygıyla arz ederim,
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
YUSUF PAMUK (istanbul) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?
BAŞKAN — Sayın Pamuk, buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır.
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri^ İçişleri Bakanımıza,
v
verdiği cevaptan dolayı teşekkür ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum efendim.
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile
Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Dikici'nin, Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)
BAŞKAN — 5 inci sırada, Sayın Dikici'nin, Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece
- Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapı
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)
BAŞKAN — 6 ncı sıradaki Sayın Yusuf Pamuk'un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
/
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne
zaman iamamlanacağma ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/171)
BAŞKAN — 7 nci sırada, Sayın Hasan Dikici'nin, Ulaştırma Bakanından soruşu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Mîllet Meçlisi Başkanlığına
Ankara
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim.
Hasan Dikici
Kahramanmaraş
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Küçük uçakların inebilmesi için Kahramanmaraş Havaalanının 900 metrelik pistinin 300
metresi bitirilmiştir. Geriye kalan 600 metrelik kısmı ne zaman tamamlanacaktır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Dikici'nin sorusuna şöyle bir cevap arz etmek istiyo
rum: Kahramanmaraş Valiliğinin koordinasyonunda ve öncülüğünde faaliyetini sürdüren ve Ba
kanlığımız teknik heyetinin; yani Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaatı Genel Mü
dürlüğünün kontrollük hizmetini yürüttüğü Kahramanmaraş Havaalanı pistinin beton, kapla
ma, apron ve taksirutundan oluşan bütün uçuş üniteleri 1992 Kasım ayında tamamlanmıştır;
Valilik ve Bakanlığımız tarafından 6 Ocak 1993 tarihinde resmî geçici kabulü yapılmıştır.
Soruya bu şekilde cevap vermekle birlikte, bu yönde çok soru ve değerli milletvekili arka
daşlarımızın kafasında bazı istifhamlar olduğu için, bir hususu da bilgilerinize sunmak istiyo
rum. Türkiye'de bugün yapılmakta olan havaalanlarının tümü Bakanlığımızın bütçesinde ve
Bakanlığımız tarafından ihale ve inşa edilmekte değildir. Havaalanları iki türlü yapılır; bir kıs
mı, demin ismini zikrettiğim Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Mü
dürlüğünün programına konulmak ve ödenekleri orada gösterilerek bu Genel Müdürlük tara
fından ihale edilmek ve kontrolüyle yürütülmek suretiyle yapılan havaalanlandır. Bunlar ge
nellikle, konvansiyonel dediğimiz büyük havaalanlandır. (Stall) Stol tipi dediğimiz, Kahraman
maraş örneği vilayetlerdeki küçük havaalanları valilik koordinasyonunda, özel idare tarafın
dan ihale edilmek suretiyle ve ödenekleri de yine özel idare bütçesinden karşılanmak suretiyle
yapılmaktadır. Bakanlığımızın bu konudaki etkisi, sadece, valilerin, özel idarenin yapmış ol
duğu bu inşaat ihalelerindeki kontrollük hizmetlerini yürütmekten ibarettir. Başkaca, kabulü,
reddi veya bitirilmesiyle ilgili, Bakanlığımızın herhangi bir katkısı veya etkisi olmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Dikici, buyurun.
Süreniz 5 dakikadır efendim.
HASAN DÎKtCÎ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Baka
na teşekkür ediyorum.
Kahramanmaraş Havaalanı, küçük uçaklara mahsus bir havaalanıdır; 1990 yılı birim fi
yatlarıyla 1 milyar 950 milyon lira keşif bedeliyle, Valiliğimiz makamınca ihaleye çıkarılmıştır.
İhale içinde çevre tel örgüsü, pist yapılması yer almış bulunmaktadır. Söz konusu üniteler de
tamamlanmıştır. Pist aydınlatılması, meydana su temini ve havaalanı üstyapı tesislerinin yapıl
masına da başlanılmıştır. Havaalanı üstyapı tesisleri terminal, kule, kaza-yangın binası yapı
mına ait projeler hazır durumdadır. Havaalanı üstyapı tesislerinin bir an önce'yapılması için
ihaleye çıkarılması gerekmektedir. Tamamlanmış kısımların teslim alınması için 1992 aralık ayı
içinde geçici kabul yapılmasının planlanması memnuniyet vericidir.
Kahramanmaraş, toprak büyüklüğü bakımından 13 üncü ilimizdir; 1990 nüfus sayımına
göre ise, nüfus büyüklüğüne göre Türkiye'de 17 nci ilimizdir.Kahramanmaraş, çeşitli medeni
yetlerin izlerini taşımakta, tarihî zenginlikleri, tabiî güzellikleriyle dikkat çekmektedir; kara,
deniz, havayollarından nasibini alamadığı için turizm sektörü bir türlü gelişememiştir.'Kahra
manmaraş endüstrisi hızla gelişmektedir. Bu gelişmenin il potansiyeline uygun bir çizgi
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göstermesi de şarttır. Kahramanmaraş, son yıllarda, dokuma sanayiinde büyük bir gelişme gös
termiştir. Dokuma sanayii ürünleri Kıbrıs, Ortadoğu ve AT ülkelerine ihraç edilmektedir. 1992
yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de açılmıştır. Üniversitenin açılmasıyla eko
nomik, kültürel ve sosyal bir canlılığın gelmesi de pek tabiidir. Çevre illerde görevli öğretim
üyeleriyle öğrencilerimiz ve halkımızın ulaşım bakımından rahata kavuşabilmeleri için havaa
lanının bir an önce bitirilmesi bir zarurettir.
Sayın Demirel, 12 Şubat 1993 tarihinde Kahramanmaraş'ın kurtuluş törenlerine katıldık
larında, pistin 3 400 metreye çıkarılmasını emretmişlerdir. Pistin 3 400 metreye bir an önce çı
karılması en büyük temennimizdir.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dikici.
8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nüfus
ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin /çişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/199)
BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'ye ait sözlü soru,
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve nasıl
getirileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın cevabı (6/204)
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Sayın Dağcı'nın, Sayın Enerji Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dağcı'?.. Hazır.
. •
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından
sözlü olarak cevaplandırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
Mustafa Dağcı
• ,
Kayseri
1. — ilimizde fabrika niteliğinde 136 büyük işyeri ile 3243 orta ve küçük sanayi işyeri mev
cuttur. 1988 yılında dogalgaz getirilmesi hususunda enerji hesaplamaları vapılmış ve dogalgaz
ihtiyacının; 292 030 448 mVyıl olduğu tespit edilmiştir.
a) Kayseri'ye doğalgazı ne zaman ve nasıl getirmeyi planlıyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Çok değerli milİetvekillerimiz, Kayseri şehrimiz gibi, birçok şehrimiz de, çok haklı ola
rak, "dogalgaz şehrimize ne zaman gelecek" diye sormaktadır. Gerçekten de Kayserimizin ih
tiyacı 1988 yılında tespit edilmiştir. Ancak, bu konuda talepte bulunan bütün şehirlerde müş
terek bir dert vardır. Bu problemi iki konu olarak kısaca arz etmek istiyorum.
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Birincisi, ülkemizde mevcut doğalgaz üretimi çok az. Doğalgazı -bildiğiniz gibi- ithal et
mekteyiz. İthal etmekte olduğumuz gaz miktarı henüz bu taleplere cevap verecek seviyede de
ğildir, artı, her yatırımda olduğu gibi, bir kaynak sorunumuz vardır. BOTAŞ, Kayseri'den geç- s
mesi projelendirilmiş olan güney hattını, yatırım programına almıştır. Bu güney hattının yapı
mı başladığı zaman, Kayseri'den inşallah geçecektir; ama, şu anda bir tarih vermemiz müm
kün değildir.
Saygılar sunanm.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Dağcı...
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) —• Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum.
10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı M. Seyfî Oktay'ın cevabı (6/205)
BAŞKAN— 10 uncu sırada, Sayın İsmail Sancak'ın, Sayın Adalet Bakanından sorusu
bulunmaktadır.
Sayın Sancak hazır mı etendim? Hazır.
Sayın Bakan hazır mı efendim? Sayın Bakan hazır.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
İsmail Sancak
istanbul
Soru :
Millî Savunma Bakanlığından Adalet Bakanlığına devredilen, İstanbul adliyelerinin top
lanacağı, dolayısıyla, Devletin kiracılıktan kurtulacağı eski Levazım ve Maliye Okulu binası
nın durumu nedir? İstanbul adliyelerini mevzubahis yere taşımayı düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevaplamak üzere buyurun efendim.
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın İsmail Sancak'ın şahsıma yönelttiği soruyu cevaplandırıyorum.
Maliye ve Gümrük Bakanlığının 28.2.1991 tarih ve 3121 sayılı yazılarıyla, İstanbul Kâğıt
hane Top Sokağında bulunan Askerî İstihkâm Okulunun eski binası, adliye binası olarak kul
lanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Ancak, İçişleri Bakanlığınca, bu binanın polis
okulu olarak kullanılmak üzere, kendilerine tahsisi isteminde bulunulmuştur. Bu durum karşı
sında İstanbul Fatih İlçesi Vatan Caddesi üzerinde yaptırılmakta olan İstanbul Emniyet Mü
dürlüğü binalarının Bakanlığımıza tahsisi halinde, Askerî İstihkâm Okulunun kendilerine dev
redileceği, 4.3.1992 tarih ve 06160 sayılı yazımızda, İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. İçişleri
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Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmede, yapılan emniyet binalarının, polisin ihtiyacı karşısında
bakanlığımıza devrenin mümkün olmadığı, bilahara bildirilmiştir. Bunun üzerine istanbul mah
kemelerinin büyük bir bölümünün, Fatih, Şişli, Beyoğlu mahkemeleri ve Adalet Dairelerini bir
araya toplayarak, istihkâm Okulunun bulunduğu arsa üzerinde büyük bir Adliye Sarayı yapı
mı için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Sanıyorum, kısa süre sonra pro
jeleri ve temel atma töreni gerçekleşmiş olacaktır.
Saygılarımla bilgilerinize sunar, teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Sancak, buyurun efendim.
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bakanımıza te
şekkür ediyorum. Ancak, ben bu önergeyi vereli yaklaşık bir yıl oldu, bir yıl önce mevzubahis
bina, Millî Savunma Bakanlığından adliyeye devredilmiş olan bina, hâlâ metruk, terk edilmiş
bir vaziyettedir. Sayın Bakanımızın ifadesine göre, şimdi yeniden yeni bir binanın yapılacağı
söyleniyor. İnşallah, daha evvel yapılan tasarrufun ye şu anda yapılmak istenenin bir an evvel'
gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Ancak, Sayın Bakanımız, inşallah, şu son günlerdeki hapisha
nelere kadro tahsisi, gardiyan verilmesi konularındaki meşguliyetlerinden kısa bir zamanda kur
tulur ve bu işi hızlandırırlar diyorum.
,
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sancak.
//. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA Karton Sanayii hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/215)
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 11 ve 12 nci sıradaki, sözlü soru önergeleri, Sayın Mah
mut Orhon'a aittir ve kendileri izinlidir. Bu sebeple, sözlü soru önergelerinin müzakereleri er
telenmiştir.
13. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna akti"
ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in, Sa
yın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Şendiller?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru daha önce de ertelenmiş olduğu için, bu kere sözlü soru önergesi düşmüştür.
14. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın toplantısında
yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar
Topçu'nun cevabı (6/222)
BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, sayın Devlet Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Ertekih?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :
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T.B.M.M.

B : 75

2 . 3 . 1993

0:2

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılması için gereğini arz ederim.
v Saygılarımla.
M. Rauf Ertekin •
Kütahya
Soru : 1. Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller, yaptığı basın toplantısında Hükümetin geç
mişten enkaz devraldığını ifade edip, arkasından bu yıl Cumhuriyet tarihinin en fazla borcu
nun ödendiğini övüne övüne anlatmıştır.
Seçmen bize soruyor. Bu nasıl iştir? Enkazın üzerine otur, sonra da o enkazdan milyarlar
ca dolar çıkarıp borç öde ve bununla övün.
Yüz günde sağlanan bu başarının sırrı nedir?
•
Nasıl bir bilimsel teori ile enkaz varlığa dönüştürülmektedir?
Bu teori sayesinde mi vergi affı çıkarılarak, ödenmektedir?
Bu teori sayesinde dar gelirli memur, emekli, dul ve yetimlere de kaynak bulma çabaları
nız olacak mıdır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim :
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, Devlet Bakanı Sayın Çiller'e sorduğu sorunun,
cevabını arz etmek üzere huzurlarınızdayım.
Şu anda geçici mevcut verilere göre, 1992 tarihi itibariyle devletin 175,2 trilyon Türk Lira
sı iç borcu ve ülkemizin 30.9.1992 tarihi itibariyle 56,1 milyar dolar tutarında dış borcu bulun
maktadır.
Hazinece 1992 yılı sonunda toplam 102,7 trilyon Türk Lirası iç borç, 25,4 trilyon Türk
lirası dış borç olmak üzere, toplam 128,1 trilyon Türk Lirası anapara ve faiz geri ödemesi ger
çekleştirilmiştir.
Hazinece gerçekleştirilen borç ödemelerinin, diğer yıllara oranla, 1992 yılının ilk yarısın
da büyük bir artış göstermesinde, 1991 yılı bütçesi finansmanının kısa vadeli iç borçlanma ile
sağlanmış olması ve 1990 yılında yapılan iki yıl vadeli tahvil satışlarının itfalarının gelmesi et
kili olmuştur.
Dolayısıyla, 1992 yılının ilk aylarında normal bütçe gelirleri ile karşılanamayan iç borç
servisinin finansmanı için yeni iç borçlanma ve Merkez Bankası kaynaklarından yapılan kısa
vadeli avans kuUanimına başvurulmuştur.
1992 yılında yapılan ve 1993 yılı için programlanan iç borçlanmalarda vade yapısının uza
tılması ve borçlanma maliyetinin azaltılması için gerekli, önlemler alınarak, yılı içinde yapıla
cak borç ödeme yükünün hafifletilmestne çalışılmaktadır.
Sonuç olarak, borçların itfası için kaynak temin etmenin yanı sıra, yapılan devlet borçlan
masının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturularak, ekonominin genel dengelerinde ortaya çıkar
dığı olumsuzlukların giderilmesine çalışılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Ertekin, buyurun efendim.
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir
seneye yakın bir zaman önce sormuş olduğum bu sualime, ekonomiyle alakalı Sayın Tansu Çil
ler Hanım'dan cevap beklerken, sağolsunlar, teşekkür ediyorum kendilerine, Ulaştırma Baka
nımız cevap verdiler; herhalde Yüksek Planlama üyesi olduklarından dolayı.
Şimdi, biliyorsunuz, politik olarak devamlı şekilde gündeme getirilen, iktidarın değiştiği,
Koalisyon Hükümetinin ilk görev aldığı günlerdeki enkaz edebiyatı, gerçekten halkımız naza
rında belli düşüncelerin ortaya konulmasını gündeme getirdi.
Hep enkaz edebiyatı yapılıyor: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yeni Hükümeti olarak, ik
tidarı devraldıkları günlerde, sanki devletin battığını, dış borcun, iç borcun çok büyük seviye
lerde seyrettiğini, ödemelerin tıkandığını, böyle bir durum içiresinde Hükümeti devraldıkları
nı, çeşitli vesilelerle beyan ettiler; ancak, bunlar söylenirken, ne gariptir ki, hemen arkasından,
sanki büyük bir mucize yaratılmış gibi, bir iki ay içerisinde, gerek Sayın Başbakan, gerekse
ekonomiyle ilgili bakanlar, seçim meydanlarında veyahut da diğer politik ortamlarda, bu lafı
ettiklerini unuturcasına, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisinin fevkalade durumda ol
duğunu, dış ödemelerimizin tıkanıklık içerisinde olmadığını, döviz girdilerimizin fevkalade du
rumda olduğunu ve gene övünerek diğer ülkelere, bilhassa yeni bağımsızlığını elde etmiş Türk
cumhuriyetlerine kredi verir durumda olduğumuzu vesilelerle ifade ettiler.
Şimdi, burada, her zaman olduğu gibi, her devirde yapıldığı gibi, bir çifte standart ortaya
çıkıyor. Vatandaşa gerçekleri söylemekten kaçmamak lazım, çekinmemek lazım. Mucizevî bir
sihirli değnekle bu işler bu hale gelmedi. Biz iktidarı devrederken, ülkenin ekonomik durumu
nun ne halde olduğunu, nasıl olduğunu herkes biliyor; ama, bir şeyi unutuyoruz değerli arka
daşlarım, Sayın Başbakan da unutuyor: Yani, böyle köy kahvesinde politika yaparcasına, bu
tip beyanların, geçmiş yıllarda olduğu gibi, vatandaş nazarında kabul edilebileceğini, böyle devam
edeceğini zannediyor; ama, ANAP İktidarları döneminde, bilhassa 1980 yılından itibaren, ve
rilen imkânlarla, artık Türk Milleti uyandı, bülip politikalara kanmıyor ve bunun örneğini,
yapılacak olan ilk seçimlerde, o sandıktan çıkan oylarla göreceksiniz.
AHMET SAYIN (Burdur) — 20 Ekim'de de gördünüz.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — 20 Ekim Seçimlerinde, tabiî ki, bu politikayı çok iyi
işlettiniz; ancak şuna inanın, vatandaş bu tip politikalardan bıkmış, artık gerçekleri konuşmak
lazım. Bir tarafta başka türlü enkaz edebiyatı, öbür tarafla bambaşka politikalar yapmak, va
tandaş nazarında politikacılara ve Hükümete olan güveni sarsıyor. Şimdi, bunları söylerken,
enkaz edebiyatı yapılırken; bu arada, köylüye, çiftçiye seçim meydanlarında verilen vaatler doğ
rultusunda, Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan vergi borçlarının faizlerinin
affedilmesiyle alakalı yasa teklifi ortaya getirilirken; sanki, köylüyü, çiftçiyi kücakhyormuşcasına bir politika yapılırken; yan tarafta, bazı kimselerin milyarlarca, trilyonlarca liralık borçla
rı da affedildi. Demek ki, enkaz devralınmamış, ülkenin durumu çok iyiymiş ki, bu vergi afla
rını da çıkarabildik (!)..
Tabiî, bunlar devamlı yapılıyor. Gene, altını çizerek şunu belirtmek istiyorum: Bu tip poli
tikalar artık Türkiye'de geçmiyor. Vatandaşımızın, seçmenin, politikacıların ağzından gerçek
leri duymak için sabırsızlıkla beklediklerini görüyoruz. Eğer, politikacılar, hepimiz, gerçekleri
ortaya koyarsak, söylersek, bundan kaybedecek hiç kimse olmaz.
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Değerli arkadaşlarım, neticede, yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, yani bu çıkıyor
ortaya...
AHMET SAYIN (Burdur) — Nitekim öyle de oluyor.
M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — Söyleyeceğim^ey o kadar çok ki... Ancak, ben, gene
de, geç de olsa, bu cevabı verdiğinden dolayı Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyorum ve bundan
sonra daha ciddî şekilde politika yapmak durumunda olmalarını kendilerinden bilhassa rica
ediyorum, tşte, mega projeler falanlar filanlar... Bunlar da, geçmişteki aldatmacanın bir ör
neğidir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
AHMET SAYIN (Burdur) — Allah, ciddî sorular da sormayı nasip eder inşallah!
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ertekin.
75. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Niğde yörelerinde yetiştirilen
patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup, kurulmayacağına ilişkin soru
su ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/223)
BAŞKAN — 15 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Tarım ve
Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Elkatmış hazır mı?.. Hazır.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevpalandırılmasını talep etmekteyim.
Gereğini saygı ile arz ederim.
•
«•'
Mehmet Elkatmış
.
Nevşehir
Nevşehir-Niğde yöresinin büyük bir kısmı patates tarımı yapmaktadır. Bu bölgede patates
ürününün değerlendirildiği bir sanayi kurulmadığından, maalesef köylümüz çoğu yıllar ürü
nünü satamadığından tarlaya dökmek zorunda kalıyor. Ayrıca, patates tohumluğu da yurt dı
şından ithal edilmektedir, İthalat pahalı olduğu gibi, ithal sırasında tohumluklar gereği gibi
sıhhî kontrola tabi tutulmadığından, hastalıklı tohumlar ithal edilmekte, bundan hem köylü
müz, hem de millî ekonomimiz telafisi imkânsız zararlara uğramaktadır. Ayrıca, patatese ta
ban fiyatı da verilmemektedir.
Sorular :
1. Patatesin çok miktarda ekildiği Nevşehir bölgesinde patates ürününün değerlendirile
ceği bir sanayi neden kurulmamaktadır veya böyle bir sanayi kurulması düşünülmüş müdür?
Keza, Bakanlığınızca böyle bir etüt yapılmış mıdır? .
2. Patatesin belli bir oranda ekmeğe katılması suretiyle ekmek israfının önlenmesi, buğ
day tüketiminin kısılması ve patatesin değerlendirilmesi düşünülmekte midir?
3. Patates tohumluğunun yurt içinde daha ucuza üretilerek üreticiye dağıtılması düşü
nülmekte midir?
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.4. İthalatda tohumluklar sıhhî yönden Bakanlığınızca kontrol edilmekte midir?
5. Neden patates için teslim fiyatı uygulanmasına gidilmemektedir?
BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı; buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış arkadaşımızın sözlü
sorusuna cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım.
Değerli arkadaşımızın "Niçin destekleme alımı yapılmıyor" şeklindeki sorusu, herhalde
-•

*

sorunun biraz eski oluşundan ve geç cevaplandırılmış olmasından kaynaklanıyor; çünkü, bi
lindiği gibi destekleme fiyatı verilmiştir; 550 - 600 lira civarında olan fiyata mukabil, 600 lira
olarak fiyat verilmiştir. Arkadaşlarımız ve Yüce Meclisin üyeleri hatırlayacaklardır, geçen sene
de, destekleme alımı yapmak maksadıyla biz piyasaya girdikten sonra fiyatlar canlandı. Bizim
de arzu ettiğimiz o idi. Bugün de aynı durum olmuştur ve Toprak Mahsulleri Ofisine mal gel
memektedir. Yani, Toprak Mahsulleri Ofisi her tarafta alıma açık olduğu halde mal gelme
mektedir. Bu da, bizim dışımızdaki fiyatın bizim verdiğimiz başfiyatı aşmış olduğunu gösterir
ki, arzu edilen de bu idi. Zannediyorum ki, bu, arkadaşımızın da memnun olacağı bir husustur.
İthal malı tohumluklardan üretilen vasıflı tohumluklar, üreticiye dağıtılmaktadır; yılda,
aşağı yukarı 40 bin ton seviyesinde el değiştirerek çiftçilerimizin arasında kullanılmaktadır.
Tohumluk ithalleri, 80 sayılı tohumlukların tescilj kontrol ve sertifikasyonuna ait kanuna
tabidir ki, bunların yurt içine girişlerinde her türlü kontrol yapılmaktadır. Bir örnek olarak
söyleyeyim: Mesela, "Hermes" isminde bir tohumdur ki, arkadaşlarımız, aşağı yukarı bir yıl
dır bunu denemeye tabi tutmaktadırlar.
Beşinci olarak sorulan, teslim fiyatını da arz etmiş olduğumu sanıyorum.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşımızın bu sorusuna, tahmin ediyorum ki, verdiğim bu
cevapla düşüncelerini karşılamış olduğu ümidindeyim.
Arz eder, teşekkür ederim.
*
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Elkatmış, buyurun efendim.
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlarım. Sayın Bakanımızın verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim.
Gerçekten de sözlü sorumu vereli bir yıl oldu; dolayısıyla, bir yıl sonra cevaplanmış olu
yor. Sayın Bakanımızın da ödediği gibi, şu anda Nevşehir'de ve Niğde bölgesinde Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından destekleme alımına geçilmiştir; ancak, verilen fiyat gerçekçi bir fiyat
olmadığı için, Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, üretici patatesini Toprak Mahsulleri Ofisi
ne vermemektedir, tüccara vermeyi tercih etmektedir; çünkü, patates üretimi, gerçekten pahalı
bir üretimdir, maliyetler zaten 550 - 600 liraya baliğ olmaktadır ve 600 liraya Toprak Mahsulle
ri Ofisi almaktadır. Ancak, Toprak Mahsulleri Ofisinin verdiği 600 lira, üreticiye net ödenen
miktar değildir. Bu fiyat, 500 liranın altına düşmektedir, ondan dolayıdır ki, üretici, patatesini
Toprak Mahsulleri Ofisine vermiyor. Üretici patatesini Toprak Mahsulleri Ofisine verdiği tak
dirde çuvallı verecektir. Bakanlar Kurulunun 93/4066 sayılı kararında belirtildiği gibi, 25 ki
logramlık polipropilen file torbalar içerisinde verilmesi gerekiyor. Bu torbaların fiyatı ise 1 300
liradır. Ayrıca, yükleme ve her türlü işçilik üreticiye aittir ve bunun da bir maliyeti vardır.
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Artı, satış bedelinden de yüzde 4 vergi kesilmektedir. Bu takdirde, patates fiyatından üreticinin
eline geçecek para 500 liranın çok altında olmaktadır. Halbuki, üretim maliyeti 600 lirayı bul
maktadır. Üretici patatesini Toprak Mahsulleri Ofisine bu yüzden vermiyor.
Biz, fiyatların daha fazla olmasını arzu ederdik ki, ancak o zaman üreticimiz zarardan
kurtulabilirdi. Gerçekten de, belirtildiği gibi, tohum, geçen yıl 550 lira civarındaydı. Gelen to
humların bir kısmı da hastalıklı çıktığı için, üreticiler her yıl için büyük zarara uğramaktadır.
Bu konuda, mahkemelerde açılmış birçok tespit davası vardır. Bakanlığımız, tohum ithalatın
da daha titiz davranırsa, herhalde, çiftçinin zararı, kısmen de olsa, önlenmiş olur.
Biz, tohum ithalatında, bakanlığın titiz davranmadığı görüşündeyiz. Kaldı ki, bu tohum
ların, pekâla ülkemizde de üretilmesi mümkündür. Bu ihtiyacın neden ithalatla karşılandığı
da anlayamıyoruz.
Yine, ilaç çok pahalıdır. Keza, elektrik enerjisi de çok pahalıdır ve ekim sonunda bu para
lar TEK tarafından hemen talep edildiği için, vatandaş, üretici, büyük bir mağduriyete uğra
maktadır.
Yine, patates, üreticiye, her yıl büyük problemler doğurmaktadır; çünkü, Nevşehir ve Niğde
yöresinde, gerçekten 2 milyon ton patates üretilmektedir ki, bunun iç tüketimle harcanması
mümkün değildir. Toprak Mahsulleri Ofisinin de, her zaman, bu patatesleri alıp dökmesi veya
hibe yoluyla oraya buraya dağıtması da mümkün değil. Zaten her yıl bunu yapamıyor, yapma
sı da mümkün değil; çünkü, Toprak Mahsulleri Ofisi de büyük bir zarar içerisindedir, borca
batmıştır. Onun için, patatesin devamlı surette değerlendirilebileceği bir sanayi kurulması ge
rekir kanaatindeyim. Mesela, pekâlâ un haline getirilerek ekmeğe katılabilir. Bu takdirde, da
ha lezzetli, daha iyi ekmek yapılmış olur ve üstelik, ülkemizde zaten bazı yıllar büyük bir buğ
day sıkıntısı yaşanıyor, buğdaydan da tasarruf edilebilir, ithalat bu suretle durur. Patatesten
yapılan ekmek, çok lezzetli olduğu gibi, ayrıca bayatlamaz, eskimez ve israf da olmaz...
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Elkatmış, süreniz dolmuştur. Konuşmanızı tamamlamamız için 1 da
kika daha süre veriyorum.
Buyurun.
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Nişasta yapılabilir, cips yapılabilir; ama ne yazık
ki, Nevşehir kalkınmış bölge sayıldığı için, Nevşehir'e hiçbir yatırım yapılamamaktadır. Biz,
öncelikle Nevşehir'in kalkınmada öncelikli yöreler arasına alınmasını arzu ediyoruz. Bu tak
dirde Nevşehir'e belki yatırımlar yapılabilir ve bu suretle de patatesimiz değrelendirilebilir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum.
Soru cevaplandırılmıştır.
16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve mey
velerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
BAŞKAN — 16 ncı sıradaki soru, yine Sayın Elkatmış'ın sorusudur ve İçtüzüğün 97 nci
maddesine göre ertelenmiştir.
17. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin demiryolu proje
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Tbpçu'nun cevabı (6/226)
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BAŞKAN — 17 nci sırada, Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli'nin, Karaman-Mersin
demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır.
Sayın Sevimli?.. Hazır.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi.Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanlığına sözlü olarak cevaplandırılması için de
laletlerinizi saygılarımla arz ederim.
4.3.1992
Osman Sevimli
Karaman
Çeşitli vesilelerle yaptığınız açıklamalarda, Türkiye genelindeki demiryolu ağına yeni de
miryolları ilave edeceğinizi ve Hükümet Programınızda demiryollarına önem verileceğini be
yan etmiştiniz. Bugün Konya-Karaman-Ereğli-Ulukışla yolu ile Adana üzerinden uzun bir gü
zergâhla Akdenize inilebilmektedir. Halbuki, çok kısa bir yoldan Karaman-Mersin demiryolu
açılmakla iç Anadoludan Akdenize daha çabuk ulaşılacak, hem zaman hem enerji tasarrufu
gibi avantajlar sağlanacaktır. Bakanlığınızın böyle bir proje tasarrufu hangi noktadadır?
BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Sayın Bakan, buyurun efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Akdeniz Bölgesindeki Mersin ve İskenderun limanlarının, tç Anadolu Bölgesine bağlanma
sı amacıyla, toplam 635 kilometrelik Ankara-Konya-Silifke-Mersin demiryolu hattının fizibili
te etüdü, geçmiş yıllarda yapılmıştı. Bu yıl -soru bir hayli geciktiği için söylüyorum- bunun
Ankara-Konya bölümü programa alınmıştır. Ancak, projenin Karamari-Silifke-Mersin bölü
münün uzunluğu yaklaşık 240 kilometre olup, bu güzergâhın 82 kilometresi tüneldir. Yatırım
maliyetinin fazla oluşu ve bütçe imkânlarının yetersizliği nedeniyle bu projenin etüt ve yapım
işleri, yatırım programına, bu kısmı için dahil edilememiştir. Projenin önümüzdeki yıllarda
yatırım programına alınması için gerekli teşebbüsler yapılacaktır.
Bu vesileyle, saygıyla bilgilerinize arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Sevimli, buyurun efendim.
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştır
ma Bakanımıza verdiği cevaptan dolayı önce teşekkür ediyorum. Yalnız, biz, bu soru önerge
mizi verirken, daha önce bazı araştırmaları da beraberinde yapmıştık. Devlet Demiryolları yet
kilisi arkadaşlarımızla da görüşmüştük. Sayın Bakanımıza verilen 240 kilometrelik yol raka
mının yanlış olduğunu belirtmek isterim. Şu anda Konya'dan başlayıp, Karaman'dan sonra Mer"sin'e kadar giden yol uzunluğunun 287 kilometre olduğunu, bunun 157 kilometresinde çift lo
komotifle çekiş yapıldığını, yüksek bir eğim olduğunu araştırdık, bunlar hakkında geniş bilgi
ler aldım. O bölgenin insanı olduğumuzdan ve yapmış olduğumuz araştırmalarda, Karaman'
dan Mersin'e gidecek olan yolun uzunluğu 157 kilometredir. Mevcut yol 287 kilometre, "şu an
da yapılması düşünülen veya istenilen yolun uzunluğu 157 kilometre; yani yüzde 45 bir
— 96 —

T.B.M.M.

11:75

2.3,1993

0:2

tasarruf var ve hiç yokuş yok. Sayın Bakanımın arz ettiği gibi 82 kilometrelik tünel de yok,
sadece 8,5 kilometre civarında bir tünel var Sayın Bakanım, sadece 8,5 kilometre... Yani, ora
daki coğrafi yapı, yol yapımına elverişli ve gayet müsait. 287 kilometrelik yolu yüzde 45 tasar
rufla, Avrupa'yı, istanbul üzerinden, Afyon-Konya üzerinden gelen, Adana'ya bağlayan, An
kara'yı da beraberinde götüren yolu en kestirme şekilde Akdeniz'e ulaştırmak mümkün. Karaman'a bir demiryolu ulaşımı zaten var; ama biz, burada, gelecekte Akdeniz'e ve bir ticaret merkezi
olan Mersin -bir liman olduğu da belli- ve Türkiye'nin geleceği için çok güzel bir yatırımdır
diye Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın, Devletimizin, Hükümetimizin dikkatini bu konuya
çekmek istiyoruz. Bizim istediğimiz budur. Bu konunun yetkililerce, Sayın Bakanımızın emir
leri doğrultusunda tekrar araştırılmasını rica ediyoruz ve bu konuyla ilgileneceğinden de ümit
liyiz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sevimli teşekkür ediyorum.
18. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğalgaz projesinde Karaman-Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228)
19. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımkarabekir
- Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)
20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İtinin kalkınmada birinci
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/231)
21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayrancı
- Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
.
.•
22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235)
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin "sözlü sorular" bölümünün 18, 19, 20,
21 ve 22 nci sırasında bulunan sorular, Sayın Sevimli'ye ait bulunmaktadır, bu soruların müza
keresi İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
23. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/236)
24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı
na ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237)
BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri gündemin "sözlü sorular" bölümünün 23 ve 24 üncü
sırasında bulunan sorular, Sayın Dağcı'ya ait bulunduğundan, yine İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir.
Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin müzakeresine devam edilecektir. Ancak,
•kısa bir ara vermek istiyorum.
Saat 22.55'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 22.40
© -
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 22.55
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu
açıyorum.
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam)
25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.Î. kömür sahalarında kömür çıkarılan
arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp, yapılmayacağına
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'mn cevabı (6/238)
' BAŞKAN — Gündemin "Sözlü Sorular" bölümünün 25 inci sırasında yer alan, Kütahya
Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Derin?.. Hazır.
Sayın Bakan da hazır.

•

•

•

•

.

•

•

Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı tarafında'n
sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim.
1

Ahmet Derin
Kütahya

' • l.« Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür sahalarında, tarlaları istimlak edip altından kö
mür çıkardığı arazilerin tekrar ekim için kullanılmasını teminen :
a). Hafriyat başlanmadan önce üst toprakların bir yere stok edilip tekrar serilmesi için
çalışmalar yapıyor musunuz?
b) Bu arazileri, tekrar ekim sahası haline getirilebilmesi için, eski sahiplerine bedel ve
bila bedel vermeyi düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere Sayın Bakan, buyurun.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin beyefendinin sualini ce
vaplıyorum.
Sorunun cevabı kısaca şudur : Evet, yapıyoruz : Hafriyat başlamadan önce üst toprağı
bir yere stok ederek, yeni zeminler üzerine bu toprağın serilmesi çalışmaları, arazi şartları
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mümkün olan her yerde yapılmaktadır, özellikle açık işletme yöntemiyle çalışan işletmelerde,
toprak döküm alanları uygun bir şekilde düzenlenerek ve Orman Bakanlığı ile koordinasyonlu
bir biçimde ve bu Bakanlığın tavsiyeleri doğrultusunda ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.
Genel olarak faaliyet gösterilen sahalar orman arazisi ve daha az miktarda özel mülkiyete
ait arazilerdir. Orman arazisi üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun bir mülkiyet
hakkı yoktur; özel araziler ise, sahiplerinden satın alınarak kurumun mülkiyetine geçmiştir.
Bu arazilerin eski sahiplerine bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak iadesini öngören bir yasal
düzenleme, maalesef, bulunmamaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu araziler üzerinde arazi ıslah çalışmaları yapılarak, ağaç
landırma faaliyetleri devam etmektedir.
.
Arz ederim efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Derin buyurun efendim.
AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Bakana ver
diği cevaplardan dolayı teşekkür ediyorum.
Malum olduğu üzere, Türkiye'de kömürle ilgili birçok maden sahaları bulunmaktadır. Hele
bizim yöremizde, bu maden sahaları çoğunlukla açık işletme tarzında yürütülüyor.
Yöremizde, Gürağaç, Beke, Ömerler, Görgüç, Demirbilek, Derbent, Hamitabat, Büyük
İlet, Bozbelen köyleri -yaklaşık sekiz on köy- açık işletme yapılan bölgelerde bulunan köylerimizdir. Bu köylerin tüm arazileri TKİ tarafından istimlak edilmiş ve bugün bu arazilerin çoğu
nun açık işletme tarzında kömürü alındığı için çok büyük göletler meydana gelmiş. Meydana
gelen bu göletlerde, bazen hayvan ölümlerine, bazen de çocukların ölümlerine dahi rastlanıyor.
Tunçbilek'te yeni bir uygulama başladı; herhalde önergemizden sonra oldu bu hareket.
Belli bölgelerde orman idaresiyle anlaşma yapılarak ağaçlandırma yapılan çok cüzi sahalar mev
cut; ama görüleri odur ki, bu tip, kömürü alınıp da, dekapaj yapılan bu sahalarda, ormandan
ziyade, kaldırılmayan köylerin ziraî yönden faydalanabilmesi için, önce istimlak edilen arazile
rin tekrar iadesi mümkündür.
1984'ten bu yana yörenin insanı hiçbir işe alınmamış; toprakları istimlak edilmiş olan köy
lerde -Kütahyamızda ve o yöremizde- gizli bir göç başlamış Kütahya'daki nüfus artış oranı,
bugün, Türkiye'deki nüfus artış oranının altında kalmış; yani, yüzde 1,6'ya düşmüş. Demek
ki, Kütahya'da gizli bir göç başlamış. Eğer, bu,sekiz, on tane köyün istimlak edilen bu tarlala
rından dekapaj yapılıp, kömür alındıktan sonra tekrar üst toprak tarla haline getirilip; tekrar
o şahıslara bedelli olarak iade edilebilirse, binlerce dönümlük bir tarım arazisi elde edilebile
cektir ve dolayısıyla o köylerdeki göç de önlenecektir.
O tarlaların iadesi yönünden yasal bir düzenleme bulunmaması engel değildir. Hükümet
siniz... Değişik konularda kanun teklifleri ve tasarıları hemen geliyor, öncelik sırasına alınabi
liyor. Böyle bir kanun teklifini, gerekirse hemen biz hazırlayalım. Bu, yapılabilirse, Hükümet
tarafından da olur alınır, müspet karşılanırsa; hakikaten binlerce dönümlük tarım arazileri el
de edilebilir.
,
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İstimlak edilen bu yöreler, hatta kaldırılan bu köyler, hakikaten korkunç bir işsizlikle kar
şı karşıyadır.. Orada, tabiî kaynaklar mevcuttur. Tunçbilek bölgesinde ek bir ünite yapılabilir.
1954'te yapılan bir ünite, soğuk dinlenmeye de alınabilir; bu yörede yaklaşık 40-50 senelik bir
rezervin olduğu da bilinmektedir.
Sayın Bakanım, Kütahya'ya geldiklerinde beş ve altıncı üniteyi de söz vermişti; fakat 1993
plan hedeflerine baktığımızda, Kütahyamız için en ufak bir yatırım için ayrılmış bir tahsisat
göremedik.
. Sonra, en son 7 veya 8 özel firmaya ihale edilen sahalarda da, aynı şekilde, üst toprakların
önce bir noktada toplanması yönündeki uygulamanın unutulmuş olduğu veyahut da onun dik
kate alınmadığı da malumlarımız dahilindedir. Bu konuda da, ek bir protokolle de olsa, bu
arazilerin hiç kullanılmayacak bir hale gelmesini önlemek için bir çalışmanın yapılmasında ül
ke menfaati açısından fayda mülahaza ediyorum. Sayın Bakan, şahsınıza teşekkürlerimi arz
ederim.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Derin, teşekkür ediyorum.
Soru cevaplandırılmıştır.
26. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıların sa
yısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239)
27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam ver
meyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/240)
BAŞKAN — 26 ve 27 nci sıralardaki sorular da Sayın Derin'e ait olduğundan, İçtüzüğün
97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
28. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkları sı
kıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241)
29. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyünün
içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)
BAŞKAN — 28 ve 29 uncu sıralardaki sorular da Sayın Dağcı'ya ait bulunduğundan, iç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmişlerdir.
30. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden bir Baka
nın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/243)
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Sayın Abbas İnceayan'ın. Sayın Başbakandan sözlü.sorusu
vardır.
"
^
Sayın Inceayari hazır mı? Hazır.
Cevap verecek Sayın Bakan?..
Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi efendim...
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Dışişleri Bakanı .burada...
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Efendim, benimle ilgili değil, bana
vekâlet eden arkadaşla ilgili bu soru.
BAŞKAN — Efendim, cevap verecek Sayın Bakan?..
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Efendim, benimle ilgili değil...
BAŞKAN — 30 uncu soru efendim, takip buyurabildiniz mi?
Sayın Gönen, cevap mı vereceksiniz efendim?
Efendim, izin verirseniz ben önergeyi okutayım, ondan sonra siz buyurun.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Abbas Inceayan
Bolu
Soru :
Dışişleri Bakan Vekili Sayın Onur Kumbaracıbaşı, 4.3.1992 günkü Birleşimde Azerbaycan
olayları hakkında "Karabağ'ın gidip gitmemesi Azerî Hükümetinin sorunudur ve biz onlara
her türlü desteği vaat ettik" demiştir. Hükümet adına yapılan bu konuşmaya Başbakan olarak
katılıyor musunuz? Hükümet bu anlayışla mı Azerbaycan sorununun çözümüne katkı sağla
yacaktır? Sayın Bakanın konuşmasına tavzih gerekiyorsa ne zaman yapılacaktır?
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; o
gün Sayın Kumbaracıbaşı, konuşmasından sonra yanlış anlamayı düzelttiler; ama ben, Hükü
metimizin bu konudaki görüşünü de burada kısaca arz etmek istiyorum.
Bilindiği üzere, Türkiye, Dağlık Karabağ sorununa doğrudan taraf değildir; ancak, çatış
maların bölgemizin barış ve istikrarını tehdit eden bir boyut kazanması ve aramızda tarihten
kaynaklanan kardeşlik bağlarını dikkate alarak, sorunla yakından ilgilenmiş ve anlaşmazlığa
barışçı bir çözüm bulunması amacıyla, uluslararası alanda, gerek ikili, gerek çok taraflı dü
zeyde yoğun bir faaliyet içerisine girilmiştir.
Uluslararasındaki sorunların görüşmelerle çözümlenmesi eğiliminin güç kazandığı bu di
yalog çağında, Ermenistan'ın, niyet ve arzularını kuvvet kullanarak empoze etmeye çalışması,
hiçbir şekilde tecviz edilemez.
Kazanılan askerî başarıların kalıcı olamayacağının, masum insanların öldürülerek bir ye
re varılamayacağının iyi bilinmesi gerekir.
Soruna bu çerçevede Batılı ülkelerin de dikkati çekilmiş ve uluslararası alanda çeşitli me
kanizmalara işlerlik kazandırılmıştır. Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı bünyesinde yü
rütülen faaliyetler neticesinde, Kıdemli Memurlar Komitesince, 28 Şubatta Prag'da ve 14 Martta .
Helsinki'de kabul edilen kararların oluşturulmasında etkin roy oynanmıştır. Son olarak Hel
sinki'de yapılan AGİK Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında da, Dağlık Karabağ ko
nusunda Beyaz Rusya'nın Başkenti Minsk'te toplanması öngörülen Barış Konferansına, ülke
mizin de katılması sağlanılmıştır.
— 101 —

T.B.M.M.

B : 75

2.3.1993

0:3

Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a verdiğimiz destek, soruna, barışçı, adil ve kalıcı
bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara bir katkı niteliğindedir. Tarafımızdan bunun dışında
herhangi bir amaç güdülmemektedir,
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın tnceayan buyurun efendim.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tam bir yıl önce ver
miş olduğum sözlü soru önergeme bugün Sayın Bakanımız tarafından cevap verilmiştir.
Ne yazık ki, "Karabağ bizim meselemiz değil" diyen Sayın Bakanın sözleri, Ermenistan
ile Azerbaycan arasında Türkiye'nin tercihi, insanî yardımlara bağlanarak Ermenistan'a, buğ
day, elektrik verilerek Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki emellerinin kırılmasına mani olmak
tadır. Bunun neticesi, Türkiye ile Nahçıvan arasında bile gerginleşen bir durumu yaratmıştır
ve Nahçıvan'la aramızda yapılan köprünün iki gün süreyle kapatılması bu yardımlara bağlıdır.
Dolayısıyla, Azerbaycan'ın Türkiye ile tarihî bağları, uygulanan bu yanlış politikayla Tür
kiye'ye Azerbaycan'ın duyduğu güven zedelenmiştir.
Bölgemizde Azerbaycan'ın ilk tanınan Türkî cumhuriyetlerden olması dolayısıyla, bizim
de Azerbaycanlı kardeşlerimize bir tercih yapmamızı gerektirecek durum yaratılmaktadır. Bu
durum dolayısıyla, tercihimizi önce Azerbaycan'daki soydaşlarımıza yapmamız doğaldır.
Sayın Bakana vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum.
57. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve fonla
rın yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin eklendiği iddia
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244)
BAŞKAN — 31 inci,sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Âşık'ın, Devlet Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Âşık?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.

*

32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi fonları
nı yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (6/327)
BAŞKAN — 32 nci sırada, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, Devlet Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Ünal?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını önle
mek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245)
\
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BAŞKAN — 33 üncü sırada, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ünal?,. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
34. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordudan
çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/247)
,
BAŞKAN — 34 üncü sırada, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın Millî Savunma Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Ünaldı?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Termik Santraline
ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülilp düşünülmediğine ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)
36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252)
37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/254)
BAŞKAN — 35, 36 ve 37 nci sıradaki, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in so
ruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
38. —Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının nedenlerine
ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255)
BAŞKAN — 38 inci sırada, Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Edibali?.. Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
39. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'deyapıldığı iddia
edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in, Baş
bakandan sorusu vardır.
Sayın Şendiller?.. Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
40. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen as, best yataklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'mn cevabı
(6/257)
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BAŞKAN — 40 inci sırada, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Demirci?.. Hazır.
'
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını talep ediyorum.
Gereğini saygı ile arz ederim.
Musa Demirci
Sivas
Sivas Bölgesinde 10 milyon ton rezervli asbest yatakları Vardır. Ancak, bu asbest yatakları
işletilmemektedir.
Sorularım :

.

1. Sivas Bölgesindeki bu asbest yataklarının işletilmesi düşünülmekte midir?
2. Yıllar itibariyle ne kadar asbest ithal edilmiş ve bu ithalat için ne kadar para istenmiştir?
3. Hangi ülkelerden asbest ithal etmekteyiz?
4. Sivas Bölgesindeki asbest yatakları için şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmış
mıdır veya bundan sonra yapılacak mıdır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruları cevaplamak üzere buyurun.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (tzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sivas Milletvekilimiz Sayın Musa Demirci Beyefendinin sorularını,
rakamsal olduğu için bilhassa okuyarak cevaplayacağım.
Efendim, ülkemizde son yıllarda asbest üretimi çok düşük düzeyde ve dolayısıyla ihtiya
cın yüzde 90'ı ithalat ile karşılanmaktadır. İthalatımız yıllar itibariyle 1987'de hem cevher ola
rak 33,3 bin ton, 1988'de 38 bin ton, 1989*da 36 bin ton, 1990 rakamı var en son elimizde tak
ribi 38 bin ton. Bunun değeri, sadece 1990 senesininkini okuyorum; çünkü, aşağı yukarı aynı
oranlarda artmakta, 24 milyar 408 milyon Türk Lirası değerinde.
Sualin ikinci bölümü; ithalat genellikle Kanada'dan, Birleşik Devletler Topluluğundan,
Güney Afrika'dan, İngiltere'den ve İtalya'dan yapılmaktadır.
"Sivas yöresindeki asbest yatakları içiri şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmış mı
dır?" diye bir sual de var.
Evet, yapılmıştır. MTA Genel Müdürlüğü 2 511 metre karelik metrajla 40 adet sondaj yap
mıştır, 7 adet galeri açmıştır, 430 kilometre 1/25'lik ve 18 kilometre kare 1/5 OOO'lik olmak
üzere jeolojik haritalar hazırlamıştır, yaklaşık 500 metre küplük yarma çalışmaları yapmıştır
ve bu bölgenin potansiyelini belirlemiştir.
Rezervler ekonomik olmadığı için daha fazla bir çalışma şu ana kadar yapılamamıştır.
Muhtemel rezervler vardır.
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Bundan sonra bu aşamada herhangi bir çalışma yapılması, aynı zamanda kaynak yeter
sizliğinden de imkân dahilinde görülmemektedir. Çünkü, yapılan üretimin hesaplara göre, re
kabet gücü yoktur. Bu nedenle, ülkemiz ihtiyacı olan asbestin ithalat yoluyla karşılanması, gü
dülen ekonomik politikalar içerisinde daha doğru görülmektedir.
. Teşekkür eder, arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Demirci?..
MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Demirci.
Soru cevaplandırılmıştır.
41. — İçel\ Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen bir
karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258)
BAŞKAN — 41 inci sırada, Sayın Ali Er'in, Sayın İçişleri Bakanından sözlü sorusu vardır.
Sayın Ali Er?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Sözlü soru önergesinin müzakeresi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.'
42. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Kö
yünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/259)
BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Sayın Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Göktaş?.. Hazır.
Sayın Bakan?.. Hükümet yok.
Sözlü soru önergesinin cevaplandırılması ertelenmiştir.
43. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, KİT'lerin zarar etmesinin nedenlerine
ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260)
44. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'm, Devlet eski Bakanı hakkındaki bazı id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261)
45. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış Un, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indirimin
den dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262)
BAŞKAN — 43,44 ve 45 inci sıradaki sorular da Sayın Mehmet Elkatmış'a ait. Bu soru
lar İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir^
46. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Müdürlü
ğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263)
BAŞKAN — 46 ncı sırada, Sayın Hasan Basri Eler'in, Sayın İçişleri Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Eler?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Sözlü soru önergesinin müzakeresi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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47. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk 'ün, İstanbul - Çağlayan 'da bulunan asfalt fabri
kasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sez
gin'in cevabı (6/264)
BAŞKAN — 47 nci sırada, Sayın Sabri öztürk'ün, Sayın İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Öztürk?.. Hazır.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Sözlü soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını
arz ederim.
Saygılarımla.
Sabri Öztürk
İstanbul
Soru 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Çağlayan'da faaliyet gösteren Asfalt Fabri
kasının, yine belediyeye ait olan Gaziosmanpaşa'daki beton fabrika sahasına kaldırılmak is
tendiği doğru mudur?
Soru 2, Doğru ise, ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?
Soru 3. Kaldırma işlemi tamamlanıncaya kadar, fabrika çevresinde yoğunlaşarak etrafa
yayılan tozlar, bacadan sürekli çıkan dumanın allerjik bronşite, nefes darlığına ve astıma se
bep olduğu bilim çevrelerince tespit edildiğine göre, bu konuda ne gibi acil önlemler almayı
düşünüyorsunuz?
Soru 4. Aynı fabrikayı, aynı gerekçelerle Çağlayan'dan, Gaziosmanpaşa gibi, nüfusu daha
yoğun olan yere.nakletmek daha büyük sakıncalar doğurmayacak mıdır? Bu nakil işleminin
şehir dışarısında daha uygun bir yer bulunarak yapılması doğru olmaz mı?
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu cevaplandırmak üzere buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın, Sabri öztürk'ün, İstanbul Çağlayan'da bulunan asfalt
fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin sorusuna cevap vermek üzere yüksek
huzurlarınızdayım.
1 inci sorusuna arzı cevap ediyorum : İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Çağlayan'da
faaliyet gösteren asfalt fabrikasının, yine belediyeye ait, Gaziosmanpaşa'daki beton fabrikası
arazisine nakli hususu doğrudur.
:
2. Asfalt fabrikasının, Gaziosmanpaşa semtinde bulunan, belediyeye ait beton fabrikası
arazisine taşınma işlemi tamamlanmıştır.
3. Bu konuda yapılan işlemler ve alınan önlemlere gelince : Çağlayan'dan kaldırılan bu
tesis, yöreyi kirlettiği için değil, yerine rant tesisleri yapılmak üzere sökülmüştür.
Asfalt tesisinin nakledildiği alan, 12 Mayıs 1982 yılı imar planında sanayi bölgesi olarak
ayrılmıştır. Asfalt tesisi, iddia edildiği gibi, hava kirliliğine neden olmamakta; aksine, bacasındaki sulu sistem, turbo filtre dolayısıyla havayı temizlemektedir. İstanbul'un havasının metre— 106 —
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küpünde 200 mikrogram toz, 400 mikrogram kükürt dioksit olmasına mukabil, asfalt tesisleri
nin bulunduğu yerde yapılan ölçümler sonucunda, havanın metreküpünde 123 mikrogram toz,
141 mikrogram kükürt dioksitin bulunduğu tespit edilmiş olup, bu da asfalt tesisinin hava kir
liliğine neden olmadığı hususunu doğrulamaktadır.
Esasen tespit edilen bu değerler, Dünya Sağlık Örgütü kirlilik değerlerinin altındadır.
Tesiste bulunan sulu sistem, baca filtresi sadece su ile çalışmakta olduğundan, arıza yap
ma ihtimali de bulunmamaktadır.
4. Asfalt tesisleri kurulurken, yöreye getireceği hizmet ve ekonomik oluşu dikkate alına
rak, teknik hesaplar sonucu yer tespiti yapılmaktadır.
Bu sebeple, tesisler sabit olmayıp, bulunduğu yöredeki hizmet tamamlandıktan sonra, ih
tiyaç duyulan başka yerlere nakledilmektedir.
Asfalt tesislerinin, hizmet götüreceği mahallere çok uzak olması durumunda, asfalt beto
nun taşınması sırasında geçen sürede .asfaltın aşırı soğuması söz konusu olup, bu durumda
asfalt niteliğinden kayba uğradığı için iyi sonuçlar alınamamaktadır.
Bu nedenle, asfalt tesisinin yer seçiminde, taşınma zamanı ve bu zaman içinde kaybedece
ği ısı sonucunda asfaltın serilmesi için uygun olan ısı derecesinin altına düşmesi teknik bir zo
runluluktur.
Bundan dolayı asfalt tesisleri İstanbul'un çeşitli yerlerine serpiştirilmiş vaziyette faaliyet
lerine devam etmekte, asfalt fabrikaları şehir dışına çıkarılmamaktadır.
Saygıyla arz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Sabri Öztürk.
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bir sene ev
vel verilmiş bu sözlü soru önergesinin, bir sene sonra burada görüşülmesi son derece de an
lamsız bir hale gelmiştir; ancak, Sayın Bakanın açıklamalarına teşekkür ediyorum; ama o böl
geyi tanıyan, orada da belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak şunu söylemek istiyo
rum : Bu asfalt fabrikası, Çağlayan'da yıllardan beri faaliyet gösteren ve orada da zararları
tespit edilmiş, kamuoyunca da istenmeyen bir asfalt şantiyesidir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi
nin ve onun yayın organlarının da belirttiği gibi, astım hastalığına, solunum yolları rahatsız
lıklarına neden olduğunu da sağlık konularıyla ilgilenen arkadaşlarımız çok iyi bilir.
Sayın Bakanımız, konuyu öyle aktardılar ki, -kendisine o bilgileri vermişlerdir- neredeyse,
bu asfalt fabrikasının, hava kirliliğini önleyici bir rolü olduğunu ifade ettiler. Bu doğru değil
dir Sayın Başkanım.
Burada, İstanbul'un hava kirliliği konusunda çeşitli vesilelerle arkadaşlarımız konuşuyor.
Bugün İstanbul'un havası o kadar kirlidir ki, o hava kirliliği içerisinde artık asfalt fabrikasının
çıkardığı dumanlar da kaybolmakta, fark edilememektedir. Aslında, İstanbul'un havası bü
yük bir problem olmuştur, özellikle kış aylarında insanlar nefes alamayacak haldedir. İstan
bul'un doğalgaza bir an evvel geçmesi ilgili belediyelerce savsaklanmış, çevre ve halk sağlığı
düşünülmeden bugünkü hale gelinmiştir; son derece tehlikelidir.
Sayın Bakanımın verdiği rakamlar bana göre yanıltıcı rakamlardır, bu rakamlar halkımız" dan gizlenmektedir, tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Kışın İstanbul'un bu kirli havasını teneffüs
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eden insanlar, yazın asfalt fabrikası gibi bir kuruluşun o çevreye ne kadar zarar getireceğini
takdirlerinize bırakıyorum. Kaldı ki, o bölgede asfalt şantiyeleri hemen iki üç kilometre daha
dışarıda, mezkûr alan dışında müsait yerler vardır, bu yerlere yapılabilecekken; burada bir semtin
halkını koruyacaksın, onun sağlığına zarar veriyor iddiasıyla bunu kaldıracaksın, geleceksin
bir başka semtin içerisine bu tesisi kuracaksın! Tabiî bunları bugün konuşmak son derece yan
lış; ama ben, yine de Sayın Bakanımızdan şunu bekliyorum : Bu ilgili belediyeler, dört yıllık
çalışamamazlığını, önümüzdeki yıl seçimler olacağı nedeniyle inanıyorum ki, bu yaz çok hızlı bir asfaltlama sistemiyle göz boyamaya gidecekler ve bu zararlı faaliyet burada, yine devam
edecektir.
Ben, konunun bu çerçevede Sayın Bakanımızca ele alınacağına inanıyor ve bunun bir an
evvel buradan kaldırılması gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın öztürk.
Soru cevaplandırılmıştır.
48. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet görev
lileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/265)
BAŞKAN — 48 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'mn, Sayın Başba
kandan sorusu vardır.
Sayın Altınkâya?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Burada.
,
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
49. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından birinin,
yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/266)
BAŞKAN— 49 uncu-sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır.
Sayın Korkmazcan?.. Yok.
Sayın Bakan?., Burada.
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
50.—Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267)
BAŞKAN — 50 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Halil Şıvgın'ın Sayın Adalet Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Şıvgın?.. Yok.
•.
L
Sayın'Bakan?.. Burada.
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
57. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon 'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia edilen
terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/268)
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BAŞKAN — 51 inci sıradaki, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un sorusu, soru
sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
52. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
BAŞKAN — 52 nci sıradaki, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer'in sorusu, soru sahi
binin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
53. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve Ma
kineleri Fabrikasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı
(6/264)
BAŞKAN — 53 üncü sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün, Sayın Tarım
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Esengün?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.Soruyu- okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorunun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygı ile arz ederim. 13.4.1992
.

•

'

Lütfü Esengün
Erzurum

Soru : Erzurumlu Ilıca İlçesindeki Tarım Alet ve Makineleri Fabrikasının gayesine uygun
ve tam kapasite ile çalışabilmesi için bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmaktadır? Türkiye Ziraî
Donatım Kurumu bünyesindeki bu fabrikanın özelleştirilmesi düşünülmektedir midir?
BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere buyurun Sayın Bakan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün sorusuna cevap
arz edeceğim.
Erzurum'daki Tarım Alet ve Makineleri işletmesi, doğu bölgesinde tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılması ve kalkınmada öncelikli yörelerin ihtiyaç duyacağı alet ve makineleri
üretmek amacıyla, arkadaşımızın bildiği gibi, kendi memleketinde o tarihte kurulmuş ve 1977'de
de işletmeye açılmış; 1979 yılına kadar yöresel hammaddeyi kullanarak çalışırken, ihtiyaçlara
cevap vermenin gayreti içerisinde bulunmuş.
İşletmenin tüm ünitelerine işlerlik kazandırılması, üretimin kapasite seviyesine çıkarıla
rak artırılması, büyük ölçüde talebe bağlıdır.
Tarım alatlerine olan talebin giderek azalması ve geçtiğimiz yıllar içerisinde tarımın yaşa
dığı birtakım sıkıntılardan kaynaklanan talep düşüklüğü, birçok tarım, alet ve makineleri fab
rikalarımızın, tesislerimizin olduğu gibi, bu tesisimizin de kapasite düşürümüne yol açmıştır.
Diğer taraftan, çiftçilerimizin büyük bir kısmına hitap eden Pankobirlik, tarım kredi koo
peratifleri, TİGEM, üniversiteler, yurt içi ve dışı firmalar ve kuruluşlara koordinasyon ve bilgi
alışverişinde de bulunmaktadır.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arz ettiğim gibi, tarım alet ve makineleri fabrikaları
nın yurt düzeyindeki faaliyetleri, geçtiğimiz yıllar içerisinde tarımımızın yaşadığı birtakım sı
kıntılar dolayısıyla, bizim de istediğimiz programlara, maalesef erişememiştir. Bir Kırklareli
fabrikası, fevkalade güzel, modern mücehhezdir; traktör yapabilecek güçtedir; ama 1977, 1978
senelerinde 80-100 binlere varmış olan traktör imalatı ve satışı, maalesef, devraldığımız yıl 16-18
binlerdeydi. Bunu 20-25 binlere çıkarmanın gayreti içerisindeyiz.
.
Traktör satıldıkça, malumu devletleridir ki, onunla birlikte ziraî alet ve ekipmanlar da an
cak o şekilde talep bulur. Bunların reorganizasyonu içerisindeyiz, yani bunların mutlaka Türk
tarımına kazandırılması, artık birer demirhane, basit birer atölye olarak, yani su tankı, bil
mem ne gibi basit şeyler yapmaktan kurtarılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
Arz ederim, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ediyorum.
Sayın Esengün buyurun.

•'.'..

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygıları
mı sunuyorum. Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımıza, verdiği bilgilerden ötürü teşekkürlerimi
arz ediyorum.
Bu fabrika münasebetiyle sorulan soruya verilen cevap dolayısıyla, Erzurum'daki hali, yük
sek bilgilerinize kısaca arz edeyim.
Erzurum'da geçmiş yıllarda yapılan ve şu anda faaliyette bulunan iki tane fabrika var;
biri Aşkale Çimento Fabrikası, diğeri de Ilıca Şeker Fabrikasıdır.
Aşkale Çimento Fabrikası özelleştiriliyor... Birkaç defa bu kürsüden dile getirme imkânı
nı buldum. Erzurum'da, sırf, Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından ihaleye açılan, özelleştirme
adı altında satışa çıkarılan fabrikayı satın almak amacıyla, Ticaret Odasının öncülüğünde ku
rulmuş, ERÇtMSAN adında bir şirket var. Buna, Fransızlar, bir holding ve Erzurum'un kendi
öz şirketi talip.
Sayın Sanayi Bakanına yönelttiğim yazılı bir soruya aldığım cevaptan öğrendiğime göre,
bu fabrikanın geçen seneki kârı 52 milyar liraymış...
Fransızlara satarsak, bu 52 milyar lira -ki 1993'te muhakkak daha da artacaktır- olduğu
gibi Fransaya transfer edilir zannederim; bir holding alırsa, Aşkale'de kazandığı parayı başka
taraflarda harcar; ama, ERÇİMSAN alırsa, bu fabrikanın geliri -kârıyla, her şeyiyle- Erzu
rum'da kalır.
Tarım aletleri fabrikasının hali, maalesef, içler acısıdır. Geçen sene yetkililerce "işletme
sermayesi olmadığı için çalışamıyor" şeklinde ifade edilmişti.
Hepimizin başında olan şu işsizlik sorununa bir nebze olsun çare bulabilecek olan, 750
işçinin çalışabileceği, gerçekten modern, her türlü makineyle mücehhez bir fabrika olmasına
rağmen, maalesef, çalıştırılamıyor.
Bakınız, geçende, Sayın Başbakanın büyük projelerle ilgili genelgesi, büyük harflerle ya
zılı bir dosya içerisinde bizlere de ulaştırıldı. Gerçekten -inşallah gerçekleşirse- bunun içerisin
de büyük projeler var. Ancak, özellikle tetkik ettim; yakında inşallah kuruluş kanununu görü
şeceğimiz Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki 17 ilde, Sayın Başbakanın genelgesinde, he
men hemen hiçbir şey yok; sadece, Kars Şeker Fabrikasının bu sene içerisinde bitirileceği var.
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Kars Şeker Fabrikasının temelini de Millî Selamet Partisi olarak biz atmıştık. Aradan 17
sene geçti, biz hâlâ Kars Şeker Fabrikasının bu sene bitirilmesini, maalesef bir başarı olarak
göstermeye çalışıyoruz! Zannederim Ağrı'da bir havaalanı inşaatı var... Sivas'ta da ne vardı,
tam hatırımda değil...
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Çok, çok; çok şey var...
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Pek de çok şey yok. inşallah vardır...
Şunu arz edeceğim : Doğu Anadoluya, maalesef, yine bir şey gelmiyor. Yapılmış fabrika
lar çalıştırılamıyor ki, yeni fabrikalar açılsın!..
Efendim, bu tarım aletleri fabrikası özelleştirilecekse, bir an evvel özelleştirilsin, özel sek
töre satılsın; o fabrikaya, o makinelere, o tezgâhlara sahip çıkıtsın. O fabrika, gerçekten çürümektedir. Erzurum ile Ilıca arasında, otoyolun yanında, her yönüyle mükemmel hizmet vere
bilecek bir fabrikadır. Sayın Bakanımızdan, gerek bu fabrika için, gerekse diğer tarım alet ve
makineleri fabrikaları için, gereken alakanın gösterilmesini tekrar rica ve istirham ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum.
• BAŞKAN — Sayın Esengün teşekkür ediyorum.
54. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, îspir - îkizdere, Çobandede - Hınıs Devlet
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271)
55. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'tin, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272)
56. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, tren
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273)
BAŞKAN— 54, 55 ve 56 ncı sıralardaki, Erzurum Milletvekili Sayın Esengün'e ait soru
lar, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
57. —îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hakkın
daki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)
BAŞKAN — 57 nci sırada, izmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu'nun Devlet Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Çulhaoğlu?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
58. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan atama
ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
BAŞKAN — 58 inci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara'nın Sayın Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Kara?.. Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo"
servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275)
— 111 —

T.B.M.M.

B : 75

2.3.1993

0:3

BAŞKAN — 59 uncu sıradaki, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
60. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup siyasî
kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet
Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı (6/276)
BAŞKAN — 60 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon
ortaklarına mensup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin
Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ergüder?.. Hazır.
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soruyu okutuyorum efendim :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için ge
reğini arz ederim.
Saygılarımla.
Halil Orhan Ergüder
İstanbul
Soru : Hükümet olduğunuz ilk günlerde "devleti arpalıklardan kurtaracağız" diye bazı
kurumlardaki danışma kurulu üyeliklerini iptal etmiştiniz. Buna rağmen, seçim kaybetmiş ve
ya parti yönetimlerinde görev almış ne kadar DYP'li ve SHP'Ii (yakın akrabalar dahil) varsa,
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer iştiraklere tayin edilerek yepyeni bir model yaratılmış ol
duğuna göre;
Sorul. Bu yolla-bugüne kadar ne kadar DYP'li ve SHP'liye görev verilmiştir?
Soru 2. Seçim kaybetmiş veya parti yönetiminde görev almış DYP'li ve SHP'Ii sayısı ne
kadardır?
Soru 3. Koalisyon ortaklarına mensup siyasîlerin atamaları tamamlandıktan sonra ta
rafsız devlet memurlarını da hak ettikleri görevlere getirmeyi düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sayın Bakan, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih
edilen ve cevaplandırma görevi tarafıma tevdi edilen soruyu cevaplandırmak üzere söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum.
Sayın Ergüder, sorusunda, "Hükümet olduğunuz ilk günlerde 'devleti arpalıklardan
kurtaracağız* diye bazı kurumlardaki danışma kurulu üyeliklerini iptal etmiştiniz. Buna rağ
men, seçim kaybetmiş veya parti yönetimlerinde görev almış ne kadar DYP'li ve SHP'Ii -yakın
akrabalar dahil- varsa kamu kurum ve kuruluşları ile diğer iştiraklere tayin edilerek yepyeni
bir model yaratılmış" demekte ve bu yolla bugüne kadar, ne kadar DYP'li ve SHP'liye görev
verildiğini sormaktadır. ,
Bilindiği üzere, kamu personeline ilişkin atamalar, kanunların çizdiği çerçeveler içinde, ku
rumların yetkileri dahilinde yapılmaktadır.
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Hükümetlerin icraatları bakımından önemli olan atamalar, üçlü kararnamelerle yapılan
atamalardır. Hükümet olduğumuz 20 Kasım 1991 tarihinden, 26.2.1993 tarihine kadar geçen
dönem içinde Başbakanlık ve bakanlıklarda müşterek kararnameyle atanmış bulunan kamu
görevlilerinden, görevden alınanların sayısı 1 039'dur. Aynı dönemde, yine üçlü kararnameyle
yapılan atama sayısı ise 3 128'dir. Bu atamalar ilgili bakanlığın teklifi, Başbakanın onayı üze
rine Cumhurbaşkanının imzasıyla tekemmül etmektedir. Bu atamalara ilişkin formlarda, tek
lifi yapılan kişilere ilişkin özet bilgiler yer almakta olup, ilgililerin siyasî kökenlerine ilişkin
herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle, yapılan atamalardan kaç tanesinin Doğru
Yol Partisi, kaç tanesinin Sosyaldemokrat Halkçı Parti adayı olduğunu belirlemek mümkün ,
değildir.
Hükümetimizce, bürokrasideki önemli görevlere liyakat ve kariyer sahibi, görevinin ehli
kişilerin atanmasına özen gösterilmektedir. Bu şekilde atanan personel arasında seçime girip
de kazanamayan kişiler de bulunmaktadır. Seçimde aday olup da kazanamayanların kamu gö
revlerinden uzak tutulmasında, ülke meselelerinin çözümü bakımından yarar görmemekteyiz.
özet olarak : Hükümetimizce yapılan atamalarda, görevi en iyi şekilde yapacak olan per
sonelin seçimi esas alındığını, devlet kadrolarının, siyasî parti adaylarından seçimi kaybetmiş
olanlarla doldurulmasının söz konusu olmadığını belirtir, Yüce Meclisin değerli üyelerine tek
rar saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Ergüder?..

'

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Müsaade ederseniz arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, en tabiî hakkınız, buyurun.
•*
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; evvela arz edeyim
ki, bir siyasî partinin veya bir siyasî iktidarın, iktidara geldikten sonra, kendi partili arkadaşla
rına bir ekmek ve imkân tanıması olağandır. Bunu inkâr etmeye imkân yoktur. Bu, bir yerde
particiliktir. Hele siyasî kadronun kendisiyle beraber çalışacak olan elemanını seçmesi de en
tabiî hakkıdır; ama idare, partizanca çalışmaya başlarsa, işte sıkıntı orada başlar. O zaman
ne oluyor; biz şarklı oluyoruz.
Bir ilçe başkanının, mesleği dışında veya düz bir sariatı varsa, kendisinin büyük bir eko
nomik kurulun idare meclisi azası olması iyi bir şey değildir. Bunun ıstırapları sonra çıkmaya
başlar.
Biz Grubumuzda mevcut bilgi işlem makinesinde, Koalisyon Hükümeti geldikten sonraki
ilk altı aylık araştırmamızda şöyle bir neticeye vardık : Değerli Hükümetimiz, ilk altı aylık dö
nem içerisinde 21 müsteşarı yemiş, 39 müsteşar yardımcısını bitirmiş, 151 genel müdür, 212
genel müdür yardımcısı olmak üzere toplam 423 atama yapılmış. Bunlar, Türkiye Cumhuriye
tinin kadroları ve belkemiği insanlardır; yani bir kolun eklemleri gibidir.
Yavaş yavaş o kadar partizan olmaya başladınız ki, "teneşirhanede ölü yıkayan bir insan
da bizden olsun" demeye başladınız. Bunlar sabit, bunlar fevkalade kötü şeylerdir.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sonları geldi, o da lazım.
HASAN PEKER (Tekirdağ) — Sizden öğrendik.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Efendim, suimisal misal olamaz. Benim dev- .
rimde eğer Sayın özal daha çok akıllı olsaydı, biraz partizanlık yapardı. Bilakis, ben şahsen
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bir yere bir amele yerleştireni edim efendim; katiyen ve kaatıbatan. Anavatan, parti zihni bilmi
yordu. Hatta Sayın Doğru Yol Partisi ve Sayın SHP bizden fazla iş yapıyordu; inanın buna.
Yani ANAP bu işi bilmez.
AHMET SAYIN (Burdur) — Çok iyi bilir.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — İnanın bilmez. Bakın misallerini de verebilirim.
Bilgi işlem makinesinde raportör kızımızdan bu bilgileri istedik, hepsi var; ama bunların
hepsini okumanın bir Avrupai parlamenterizmin aleyhinde olduğu kanaatindeyim; isimler zapta
geçmesin. Burada, seçim kaybeden sayın ilçe başkanları veya meslek sahibi beyefendilerin atandığı
mahalleler var. Hem ne kuruluşlar biliyor musunuz; mesela Ereğli Demir Çelik. Ereğli Demir
Çelikte İdare Meclisi azası olmak için bir insanın gradosu yüksek olması lazım, insanın bir
meslek sahibi olması lazım. Çünkü Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisi. Peki
ne hale geliyor?.. Bu yavaş yavaş o hale gelecek ki, tertemiz iktidarınız, yavaş yavaş leke alma
ya başlayacaktır ve birgün sizde gideceksiniz.
Bakınız, işte denetimin faydası değerli bakanların burada. Bu bakanların buraya oturtan
kudret millî iradedir. Bakın, ne kadar güzel, geldiler ve şimdi denetim konuşmaları yapıyoruz
ve ben de bundan mutluluk duyuyorum. Hatta bazı bakan arkadaşlarımı alkışlıyorum; pek
tabiî, onlar bizim de bakanlarımız; ama bakanlarımız, odacısına kadar Doğru Yolcuyu yerleş
tirirse, odacısına kadar SHP'liyi yerleştirirse, vallahi çok zor duruma düşersiniz. Maziye bakın
efendim... Peki, Hıristiyanlar veya Avrupalılar veyahut da Amerikalılar niye öyle yapmıyor;
çünkü, adamlar demokrasiye inanmış insanlar.
Hatırımdadır, Mc Namara, Amerika'da dünyanın en büyük sanayi kuruluşlarının sahibi
idi. Ne yaptı biliyor musunuz; Millî Savunma Bakanı olduğu gün bütün hisse senetlerini sattı,
"Artık benim ticaretle alakam yok" dedi.
Dikkat ediyorum, Sayın Koalisyon Hükümeti -Sayın bakanlardan birisi burada, beyefendidışarıdan müteahhitlik yapan bir zatı, TEK İdare Meclisine alıyor. Vahim bir hata bu. Dikkat
buyurun...
AHMET SAYIN (Burdur) — Düzeltildi.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Rica ediyorum...
Bu zat, oranın müteahhidi olmasına rağmen, geliyor İdare Meclisi azası oluyor ve hâlâ
taahhütlere giriyor beyefendiler... Olur mu bu sayın bakanlarım?..
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — O düzeltildi.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hayır efendim düzeltilmedi. Şakır şakır alı
yor, Sayın Daçe.
AHMET SAYIN (Burdur) — Danıştaydan karar çıktı.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hatta Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bu
meseleye sinirlendi.
Şimdi beyler...
YILDIRIM AVCI (İzmir) — Sayın Ergüder, o belki sizin açınızdan öyle; ama bizim açı
mızdan durum çok farklı. Ben 1,5 senede bir tek ricada bulundum, hâlâ yapılmadı!..
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) —• Kim o bakan, söyleyelim yapsın!
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BAŞKAN — Efendim, diyalog bittiyse, süreyi baştalacağım!..
HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Müsaade ederseniz az kaldı, bitiriyorum Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, size bir dakika süre vereceğim.
Buyurun Sayın Ergüder.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bir bakanın akrabayı taallûkatından birisini
özel kalem müdürü yapması normaldir; hiç kimseye itimat etmez, kendi kayınbiraderini alır,
normaldir. Dikkat ederseniz, cumhurbaşkanları elçi tayin eder, Sayın Dışişleri Bakanı bunu
gayet iyi bilir; çünkü cumhurbaşkanlarının familyasından elçi gidebilir. Nitekim bu, Celal Bayar zamanında da olmuştur, ince bir nüans, ince bir politika; ama ilçe başkanını kalkıp idare
meclisi reisi yaparsan, olmaz.
Tevfik Ertüzün bey, eski arkadaşımız, Ereğli Demir-Çelik'in başına tayin ettiniz; ama bir
de idare meclisine bakın, hep ilçe başkanları orada...
Efendim, üzülmenizi istemediğim için söylüyorum bunu. Yarın başınıza dert açar. Dünya
da en kötü şey partizanlıktır. Partizanlık, bir yerde de diktatoryaya gider.
Çok teşekkür ederim, saygı ve sevgilerimle efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Böylece Sayın Avcı'ya da tercüman oldunuz Sayın
Ergüder.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ergüder.
Soru cevaplandırılmıştır efendim.
61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak ya
pıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millt Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/277)
BAŞKAN — 61 inci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlı
ğına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278)
BAŞKAN — 62 nci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.,
Sayın Yakın?.. Yok.
<
Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
63. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün görevin
den alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/27.9)
BAŞKAN — 63 üncü sırada, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, Sayın Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Yücelen?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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64. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler 'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Falcı
Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280)
BAŞKAN — 64 üncü sırada, Sayın Mehmet Keçeciler'in, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Keçeciler?.. Yok.
Sayın Bakan?., Burada.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödemeyenlerin
sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/282)
66. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim bor
cuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/283)
BAŞKAN — 65 ve 66 ncı sıradaki sorular soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir.
67. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a Tür
kiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/284)
BAŞKAN — 67 nci sırada, Sayın Mehmet Keçeciler'in, Dışişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Keçeciler?.. Yok.
Sayııj Bakan?.. Burada.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
68. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hastaneleri
nin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/285)
69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emei İlçesine bağlı P.TT.'lerin çalış
ma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/286)
BAŞKAN — 68 ve 69 uncu sıradaki sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
70. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya Kül
tür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin'in cevabı (6/287)
'
BAŞKAN — 70 inci sırada, Sayın Mahmut Kılınç'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kılınç?.. Burada.
Sayın Bakın?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda sıraladığım soruların delaletlerinizle İçişleri Bakanı tarafından sözlü cevaplandı
rılmasını arz ederim.
»
\
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18.4.1992 tarihinde tstanbul-Şişli Rumeli Caddesi 26-28 nolu binanın 5 inci katında Yuka:
rı Mezopotamya Kültür Merkezi A.Ş.'nin açtığı "Kürt Enstitüsü" açılmış, aynı gün İstanbul
polisi tarafından "yasalara aykırıdır" gerekçesiyle tabelası indirilmiştir.
Ülkemizde yaşayan milyonlarca Kürt halkının, dilini, kültürünü ve folklorunu araştırma
yı amaçlamış olan bu kurumun açılması hangi yasalara aykırıdır?
Hükümetin hazırladığı ve Yüce Meclise sunup güvenoyu aldığı Programında, ülkemizde
ki değişik dil ve kültürlerin oluşu bir zenginlik olarak kabul edilmekteydi. Bu zenginlikleri gün
ışığına çıkarıp işlemek isteyen bu enstitünün kapanması, Hükümet Programındaki bu ilke ile
çelişiyor mu?
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, ülkemizdeki Kürt realitesini kabul et
tiklerini defalarca söylemişlerdir. Hükümet, bu enstitüyü kapattığına göre, acaba Hükümet,
Kürt realitesini kabul etmekten vaz mı geçti?
Yeri! geldiğinde "ülkemiz demokrasi ile idare edilmektedir" deniliyor. Dünyada hangi de
mokrasilerde, bir halkın dili, kültürü ve folklorunu af aştırmak isteyen kurumlar kapatılmıştır?
Ülkemizi dünyadaki diğer çağdaş ülkeler karşısında zor durumda bırakan bu yetkililer hak
kında herhangi bir işlem yapılacak mı?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Kılınç tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen sözlü soru önergesinde ile
ri sürülen hususları cevaplandırmak üzere yüksek huzurlarınızı işgal ediyorum.
18 Nisan 1992 tarihinde, İstanbul İli Şişli İlçesi Nişantaşı Rumeli Caddesi 26-28 numaralı
apartman, 5 inci kat 12 numaralı dairede, Yukarı Mezopotamya Kültür Merkezi Limitet Şirke
tinin açılışını yaptığı Kürt Enstitüsünde Kurt edebiyatı ve tarihi, Kürtçe dil dersleri ile bilgisa
yar kursları verdiği öğrenilmiştir. Böyle bir enstitü açılmasının 625 sayılı özel öğretim Kurum
ları Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığının izniyle olması gerektiğinden, bina önüne asılan
tabelanın indirilmesi için yetkililere tebligat yapılmış ve böyle bir izin de bulunmadığından,
indirilmemesi üzerine, görevlilerce tabela indirilmiş ve sağlam olarak, yetkililere, tutanakla teslim
edilmiştir. Konu, ayrıca, ilgili bakanlık olarak Millî Eğitim Bakanlığınca da incelenmektedir.
Saygıyla arz ederim.
BAŞKAN ^-> Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Kılınç, buyurun efendim.
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; as
lında, konu, Sayın Bakanımın verdiği cevap kadar basit değil. Yine de, bu şekilde cevap vermiş
olmasından dolayı kendisine müteşekkirim.
öncelikle şunu söylemek istiyorum; Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarnıda, Mustafa
Kemal Atatürk'ün de, zaman zaman, belirttiği gibi, anasırı tslamiyeden sayılan Kürt ve diğer
İslam gruplarının kültürlerinin, dillerinin bir zenginlik olduğu; bunların kendi kültür ve dille
rini geliştirebilmek için gerekli imkânların zaman içerisinde sağlanabileceği sıkça ifade edil
mişti. Ancak, ne yazık ki, bugüne kadar bu doğrultuda ciddî bir gelişme, ciddî bir imkân sağ
lanamamıştır.
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Koalisyon Hükümetinin Protokolünde Kürtlerin ve diğer etnik grupların dili ve kültürü
nün bu ülke için bir zenginlik olduğu; bunların gelişmesi için gerekli koşulların yaratılacağı
da belirtilmişti. Tabiî, bundan yararlanmak isteyen birtakım insanlar, birtakım yurttaşlar şir
ket kurarak böyle bir enstitüyü vücuda getirmişlerdir. Daha sonra, polis, bu enstitünün tabela
sını indirdiği gibi, zaman içerisinde, tahminen bundan iki ay önce yaptığı aramayla, ellerinde
ki, tarihî sayılabilecek bütün kitaplara, ses kayıt bantlarına ve diğer cihazlara el koymuş, onla
rı da bu şekilde alıkoymuşlardır.
Ben, Sayın Bakandan şunu beklerdim : Doğrudur, şu andaki yasalar buna müsait olma
yabilir; ama, Koalisyon Hükümetinin, bu doğrultuda ciddî bir gelişme içerisinde olabileceği
veya ciddî bir adım atabileceğiyle ilgili bir işaret verebilirdi;,bu doğrultuda, kendilerinin dü
şüncelerini ortaya koyabilirdi. Seçim meydanlarında demokrasiyle ilgili çok güzel şeyler söylü
yoruz; ama, birileri kalkıp, bunun gereklerini yerine getirdiği zaman da, bir başka şekilde dav
ranıp, bu tür gelişmelere engel olmaya çalışıyoruz.
,
Sayın Bakanın düşüncesiyle bunu ifade etmek, izah, etmek mümkün değil. Bunun için bu
soruyu sormuştum ve Sayın Bakandan da bu doğrultuda cevap bekliyordum. Birtakım yasa
lar, bu işe belki bugün müsait olmayabilir; ancak, bunun gelişmesini sağlamak, bu zenginliği,
ülkemizin kültürüne, diline katmakla ilgili bir çaba içinde olduğumuzu gösterebilmekle ilgili
bir mesaj verilebilir, belki bu doğrultuda bir düşünce ortaya konulabilir düşüncesiyle bu soru
yu sormuştum; ama, ne yazık ki, bu cevabi alamadım ve Koalisyon Hükümeti de, vermiş oldu
ğu bu cevapla, bu doğrultuda, yeniden yapılanmayla, demokrasi alanında ciddî bir gelişme
gösteremeyeceğini tescil etmiş oldu.
Sayın Bakana bunun için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Kılınç, teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.
71. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım ederken
teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288)
BAŞKAN — 71 inci sırada, Sayın Fethi Akkoç'un, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Akkoç?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

.

72. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesinin
Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289)
BAŞKAN — 72 nci sırada, Sayın Zeki Ünal'ın, Sayın Kültür Bakanından sorusu bulun
maktadır.
Sayın Zeki Ünal?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
,
„•
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

, .

73. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam so
runlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/290)
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BAŞKAN — 73 üncü sıradaki, Sayın Hatinoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine
göre ertelenmiştir.
74. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Timç'ıın, Karakocan İlçesi Devlet Hastanesinin
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından'sözlü soru önergesi (6/293)
BAŞKAN — 74 üncü sırada, Sayın Cemil Tunç'un, Sayın Sağlık Bakanından sorusu bu
lunmaktadır.
Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

t

.

75. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tlmç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak seferlerine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
BAŞKAN — 75 inci sırada, Sayın Cemil Tunç'un, Sayın Ulaştırma Bakanından sorusu
bulunmaktadır.
Sayın Tunç?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
76. —, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Timç'ıın, boşaltılarak okul yapılması düşünülen
Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296)
BAŞKAN —- 76 nci sırada, Sayın Cemil Tunç'un, Sayın Adalet Bakanından sorusu bulun
maktadır.
Sayın Tunç?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazir.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş Un, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ikamet eden
bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddiala
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297)
BAŞKAN — 77 nci sırada, Sayın Sedat Yurtdaş'ın, Sayın İçişleri Bakanından sorusu bu
lunmaktadır.
Sayin Yurtdaş?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

'

78. —- Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik Kö
yünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/298)
BAŞKAN — 78 inci sırada, Sayın Sedat Yurtdaş'ın, Sayın İçişleri Bakanından sorusu bu
lunmaktadır.
Sayın Yurtdaş?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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79. — Trabzon MilletvekiliKemaletiin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi mu
afiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/299)
BAŞKAN — 79 uncu sırada, Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Göktaş?.. Yok.
, ' . ' • '
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
80. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlak
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300)
BAŞKAN — 80 inci sırada, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sağlık Bakanından so
rusu varda.
Sayın Şener?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
81. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğtu'nun, DYP'li bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/302)
BAŞKAN — 81 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun,-Sağlık
Bakanından sorusu vardır.
Soru sahibinin daha önce bir önergesi cevaplandırıldığı için, İçtüzüğün 97 nci maddesine
göre soru ertelenmiştir.
82. —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)
83. — İstanbuVMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırıl
ması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/304)
84. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 nci
maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/305)
85. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının
Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz
konusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/306)
86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının
Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve mil
letvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/307)
87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
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88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının
Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/309)
'
BAŞKAN — 82, 83, 84, 85, 86, 87 ve 88 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Du
mankaya'nın soruları; Sayın Dumankaya'nın izinli olması hasebiyle, ertelenmiştir.
89. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, idil'de meydana gelen, olaylar hakkında yap
tığı konuşmaya ilişkin'İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310)
BAŞKAN — 89 üncü sırada, Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'ın, Sayın İçişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Doğan?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
'
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak Üzere ertelenmiştir.
90. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'dan uçak se
ferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)
BAŞKAN — 90 inci sırada,, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'in, Sayın Ulaştırma
Bakanından sorusu vardır.
/

•

.

Sayın Şener?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
91. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce - Yeniçağa - Gerede - Kızılcahamam kara
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312)
BAŞKAN — 91 inci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sayın Bayındırlık ve
İskân Bakanından sorusu vardır.
Soru sahibinin görevli olması nedeniyle, ertelenmiştir.
92. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde çalışan
geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/313)
BAŞKAN — 92 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Sayın Sanayi ve
Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Derin'in bir sözlü soru önergesi müzakere edilmiş olduğundan, bu sorunun müza
keresi ertelenmiştir.
.
93. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Titnç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)
BAŞKAN — 93 üncü sırada, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Tunç?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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94. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Vergi Affı Yasasının uygulama sonuçla
rına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315)
BAŞKAN — 94 üncü sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'm, Sayın Ma
liye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Korkmazcan?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Türkiye Elektrik Kurumunun personel ücretle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)
BAŞKAN — 95 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
96. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle aynı iş
yerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/317)
BAŞKAN — 96 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin paralarının
henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318)
BAŞKAN — 97 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, uluslararası bir skandal haline dönüş
tüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319)
BAŞKAN — 98 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'm, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır.
Sayın Kormazcan?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara - Keçiören Sanatoryum Hasta
nesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)
100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine ya
pılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321)
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BAŞKAN — 99 ve 100 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, so
rusu vardır.
Sayın Elkatmış'ın, daha önce bir soru önergesi müzakere edildiği için, soru, İçtüzüğün
97 hci maddesine göre ertelenmiştir.
101. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kontrolü yaptı
rıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)
~ BAŞKAN — 101 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Sayın
Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu'nun, daha önce bir soru önergesi müzakere edildiği için, soru, tçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
102. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)
BAŞKAN — 102 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahlet Derin'in, Sayın Millî Eğitim
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Derin'in, daha önce bir soru önergesi müzakere edildiği için, soru, İçtüzüğün 97
nci maddesine göre ertelenmiştir.
103. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Çankaya Belediye Başkanı hakkında bazı
basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)
BAŞKAN •—• 103 Üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Sayın İçişleri
Bakanından sorusu vardır.
. Sayın Seçkiner?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
104. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nm, Vergi Affı olarak bilinen Yasadan 50
milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/325)
BAŞKAN — 104 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm, Sayın Ma
liye ve Gümrük Bakanından sorusu, Sayın Dumankaya izinliği olduğundan ertelenmiştir.
105. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde El
çilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326)
BAŞKAN — 105 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Sayın Başba
kandan sorusu, daha önce bir sorusu cevaplandırılmış olduğundan, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir.
106. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Orman
İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışmalarının durumuna ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/328)
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BAŞKAN — 106 ncı sıradaki, Artvin Milletvekili Sayın Hatinoğlu'nun, Sayın Orman Ba
kanından sorusu, daha önce bir sorusu cevaplandırılmış olduğundan, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir.
707. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/329)
BAŞKAN — 107 nci sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm, Sayın Baş
bakandan sorusu, Sayın Dumankaya izinli olduğundan ertelenmiştir.
108. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333)
BAŞKAN — 108 inci sırada, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın Başba
kandan sorusu vardır.
Sayın Ünaldı?.. Yok.
<
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız ka
zanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)
BAŞKAN — 109 uncu sırada, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın İçişleri
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ünaldı?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
110. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasında çalı*
şanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/335)
•-...'
BAŞKAN —-110 uncu sırada, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın Sanayi
ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ünaldı?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutumlar
sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)
BAŞKAN — 111 inci sırada, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın, Sayın Tarım
ve ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ünaldı?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsûs olmak üzere ertelenmiştir.
112. — Timceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan teda
visi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541)
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BAŞKAN — 112 nci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Sayın Başbakan
dan Bakanından sorusu vardır.
Sayın Genç?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
113. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon 'da açılan sağ
lık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)
BAŞICAN — 113 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un, Sayın
Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın özsoy?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
114. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/339)
BAŞKAN — 114 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, Sayın Baş
bakandan sorusu yardır.
Sayın Aksoy?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
115. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340)
BAŞKAN — 115 inci sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır.
Sayın Aksoy?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
116. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul- Sait Halim Paşa Yalısı'nın kul
lanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341)
BAŞKAN — 116 ncı sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, Sayın Başba
kandan sorusu vardır.
Sayın Aksoy?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
117. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nm, Tatvan KokarsuBölgesinde 13 vatan
daşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342)
BAŞKAN — 117 nci sırada, Bitlis Milletvekili Sayın Edip Safder Gaydalı'nm, Sayın İçiş
leri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Gaydalı?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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118. —Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fabrika
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482)
BAŞKAN — 118 inci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in, Sayın Maliye ve
Gümrük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Diker?.. Yok.
^
. .*
. . .
'
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

<

119. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)
BAŞKAN — 119 uncu sırada, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in, Sayın Maliye ve
Gümrük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kabil?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
120. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/344) BAŞKAN — 120 nci sırada, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in, Savın Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Kabil?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)
122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andırın,
Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorunlarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)
123. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın - Kızık
Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347)
124. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü
Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)
125. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/349)
BAŞKAN — 121, 122, 123, 124 ve 125 inci sıralarda bulunan, Kahramanmaraş Milletveki
li Sayın Hasan Dikici'nin soruları, daha önce bir sorusu cevaplandırılmış'olduğundan, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
126. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak 'in, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri hak
kında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538)
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BAŞKAN — 126 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Kavak?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
127. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların karşı
laştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)
BAŞKAN — 127 nci sırada, tstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak'ın, Sayın Ulaştır
ma Bakanından sorusu vardır. Sayın Sancak'ın daha önce bir sorusu cevaplandırılmış oldu
ğundan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
128. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yugos
lav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)
BAŞKAN — 128 inci sırada, ICahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, Sayın
İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dökülmez?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
129. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır mu
habirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)
BAŞKAN — 129 uncu sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Hatip Dicle'nin, Sayın İçişle
ri Bakanından sorusu, soru sahibi izinli olduğundan ertelenmiştir.
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kttrtül ve
Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)
BAŞKAN — 130 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in,
Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dökülmez?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
131. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis- Tatvan, Kokarsu Köyü yakın
larında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)
BAŞKAN — 131 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Hatip Dicle'ye ait soru, soru
sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
„ 132. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir dokto
run öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/356)
BAŞKAN — 132 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın İçişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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133. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Ekonomik
işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)
BAŞKAN — 133 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Sayın Dış
işleri Bakanından sorusu vardır.
,
Sayın Göktaş?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
134. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ileHekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/358)
BAŞKAN — 134 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un, Sayın
Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın özsoy?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
135. — tstanbul Milletvekili Cavit Kavak 'in, Kafabağ olayları sırasında Azerbaycan 'a gön
derilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/359)
BAŞKAN — 135 inci sırada, tstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Kavak?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
136.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kay
nak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)
BAŞKAN — 136 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Devlet Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Seçkiner?.., Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
137. — istanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen bir
holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/361)
BAŞKAN — 137 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'ya ait soru, so
ru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
138. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/362)
BAŞKAN — 138 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet derin'in sorusu, soru sa
hibinin daha önce bir sorusu cevaplandırdığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir.
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139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada öncelikli
iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363)
BAŞKAN — 139 uncu sırada, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sayın Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın Ünal?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
140. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/364)
BAŞKAN — 140 inci sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un sorusu, soru
sahibi izinli olması hasebiyle ertelenmiştir.
141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Bakan
lıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)
142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların milletimizi
büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/366)
• 143. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer, alan Ber
ke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/367)
144. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da
Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/368)
BAŞKAN — 141, 142, 143 ve 144 üncü sıralarda bulunan, İstanbul Milletvekili Sayın Ha
lit Dumankaya'ya ait sorular, soru sahibinin izinli olması hasebiyle ertelenmiştir.

145. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası Gene
Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369)
BAŞKAN — 145 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in sorusu,
daha önce bir sorusu cevaplandırılmış olduğundan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir.
,
146. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlıbel Sosyal
Tbsisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370)
BAŞKAN — 146 ncı sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sayın Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
147. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara ula
şan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Bakanından
sözlü soru önergesi (6/371)
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BAŞKAN — 147 nci sırada, istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Sayın Çevre Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
'
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
148. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek artan
çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Bakanından söz
lü soru önergesi (6/372)
BAŞKAN — 148 inci sırada, istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Sayın Çevre Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Güner?.. Yok!
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
149. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine yol açan
egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru
önergesi (6/373)
BAŞKAN — 149 uncu sırada, istanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Çevre Bakanın
dan sorusu bulunmaktadır.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Bu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

,

150. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kazaları
nın ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/374)
BAŞKAN — 150 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Başbakandan so
rusu bulunmaktadır.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
işbu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
151. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği personel poli
tikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)
BAŞKAN — 151 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in Baş
bakandan sorusu bulunmaktadır.
Sayın Şendiller?.. Yok.,
Sayın Bakan?.. Hazır s
işbu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenleri, dış
geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/376)
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BAŞKAN — 152 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in Sayın Başbakan
dan sorusu bulunmaktadır.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
îşbu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
153. —istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler
Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377)
BAŞKAN — 153 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'in, Sayın Başba
kandan sorusu bulunmaktadır.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
İşbu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
154. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli imamlar
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)
BAŞKAN — 154 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in Dev
let Bakanından sorusu bulunmaktadır.
Sayın Şendiller?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Bu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
755. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379)
BAŞKAN — 155 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in sorusu bulun
maktadır.
Sayın Ertekin'in bir sorusu cevaplandırılmış olduğundan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre,
işbu soru ertelenmiştir.
156. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Tbpaktaş'm, Bakanlığın merkez teşkilatı ve
bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/380)
BAŞKAN — 156 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş'ın Sayın
Sağlık Bakanından sorusu bulunmaktadır.
Sayın Topaktaş?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Bu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)
BAŞKAN — 157 nci sırada bulunan Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in sorusu, daha önce
bir sorusu cevaplandırılmış olduğundan, soru ertelenmiştir.
158. — Giresun Milletvekili Rasim TUıimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) *
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, BAŞKAN — 158 inci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun Sayın Baş
bakandan sorusu bulunmaktadır.
••
>
Sayın Zaimoğlu?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
.
Bu soru da bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
159. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'mm
cevabı (6/383) .
BAŞKAN — 159 uncu sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli'nin Sayın Baş
bakandan sorusu bulunmaktadır.
Sayın Kalemli?.. Hazır.
Sayın Bakan?..

" ,

AHMET Sayın (Burdur) — Burada, burada; birisi cevap versin.
BAŞKAN — Sayın, bakana vekaleten mi efendim?..
•:
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkanım, şöyle bir soruları okursanız, hepsi aynı
mahiyettedir. Otuz kişi, bunlara imzaları basmı$, vermişler. Aynı mahiyettedir. Bu, Meclisi tı
kamaktır, Meçlisi engellemektedir.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Takdirin kime ait olduğunu zabıtlara bir geçirirseniz
memnun olurum efendim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun.
Soruyu hangi ifadelerle soracağı hususu sayın üyeye aittir; ne Başkanlığın takdir yetkisi
vardır ne de zatı âlinizin.
AHMET SAYIN (Burdur) — Bu bir istismardır.
BAŞKAN — Sayın Bakan hazır mı efendim?.. Sayın Bakan hazır.
AHMET SAYIN (Burdur) — Bu bir "istismardır Sayın Başkanım.
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İstismar sizin yaptığınızdır.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla
arz ederim.
Mustafa Kalemli
Kütahya
Gelişmişlik sırasında 20 nci sırada yer alan İsparta'ya üniversite açılması, havaalanı yapıl
ması, organize sanayi bölgesi tesisi ve benzeri trilyonluk yatırınilar planlanırken ve önemli bir
kısmının da temeli tarafınızdan atılırken, temsil ettiğim vilayete hiçbir hizmetin götürülmeme
si karşısında :
<
1. İsparta'ya hem havaalanı, hem üniversite hem de organize sanayi bölgesi kurma kara
rı aldınız. Halbuki çok daha önemli bu hususlara ihtiyaç gösteren seçim bölgeme herhangi bir
yatırım kararı almadınız. Bunu nasıl izah edeceksiniz?
—
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2. Bu yapılan işlem partizanlık değil midir?
3. Yapılan işlemin gerekçesi nedir? Bu ayrıcalıklar ne kadar sürecektir?
4. İlimizle ilgili bir yanlış yapıldıysa, bu düzeltilecek midir?
5. Kalkınmada öncelikli iller listesine partizanlık hesaplarının sokulması Hükümetin klasik
uygulaması mı olacaktır?
6. İsparta'yı nu daha çok seviyorsunuz? Yoksa Türkiye'yi mi daha çok seviyor sunuz?
7. Size oy vermeyen vilayetleri cezalandırmaya ne kadar daha devam edeceksiniz?
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, buyu
run efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPUÇ (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; önceki hükümetlerin değerli bakanı.-Meclisimizin değerli üyesi ve aynı zamanda Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili olan değerli arkadaşımız Sayın Kalemli'nin, İsparta'ya yapı
lan yatırımlarla ilgili Sayın Başbakandan sorusunu, şöyle cevaplamak istiyorum :
8 yıl 11 ay iktidarda kalmış olan Anavatan Partisi hükümetleri, İsparta tlini cezalandır
mıştır, hiçbir yatırım götürmemiştir. Sadece, Anayasayla, siyasî yasaklara, insan haklanmn en
tabiîsi olan, en vazgeçilmezi olan seçme ve seçilme yasağına uğramış Türkiye'nin değerli bir
liderinin mensubu olduğu bir il olduğu için, cezalandırılmıştır. Hatta, böyle bir ilde, dönemin
Sayın Başbakanı, bir Anayasa oylamasında, "evet" oyu rengini gösteren kişileri hapse attırmıştır, sırf orada kendisine "hayır" dendiği için... Bendeniz, o dönemde, aynı zamanda avu
kat olarak, gidip bu kişileri cezaevinden çıkardım.
İsparta tüne yapılan havaalanı, organize sanayi bölgesi ve üniversite, ülkemizin birçok yer
lerine yapılmak üzere Hükümetimiz zamanında planlanmış ve uygulanmaktadır. Mılnızca Ispartaya yapılan bir yatırım değildir. Havaalanı, Burdur'Ia birlikte iki il için düşünülmüş ve ikisi
nin ortasına yapılması planlanmıştır.
Organize sanayi bölgesi de, İsparta'da gelişen sanayinin ihtiyacına cevap verebilmek için
planlanmıştır.
Üniversitenin nüvesi, eskiden, Hükümetimizden önce, zaten orada oluşmuştu. Hüküme
timiz yeni üniversiteler kurmuştur; hatta bu üniversiteleri, Gebze gibi, Alanya gibi ilçelere ka
dar taşımıştır. Binaenaleyh, İsparta gibi, merkez nüfusu 100 binin üzerinde ve bütün nüfusu
400 binin üzerinde olan bir ilde esasen yar olan fakülteleri bir üniversiteye çevirmek, bir ayrı
calık veya partizanlık değildir.
İsparta'ya, hiçbir yatırım, partizanlık düşüncesiyle yapılmamıştır, yapılmayacaktır. İspar
ta'nın, Türkiye'nin diğer illerinden ayrılması söz konusu değildir. Sayın Başbakan için Türkiye
önemlidir, Türkiye'nin her yeri önemlidir, her karışı önemlidir. (DYP sıralarından alkışlar) Bi
naenaleyh, bunların partizanlık olarak suçlanmasını reddederiz, kesinlikle kabul etmeyiz.
"Türkiye'yi mi seviyorsunuz, İsparta'yı mı seviyorsunuz?" şeklindeki bir suali demagoji
ve sorulamayacak sualler arasında görürüz.
Kütahya'ya yatırım yapılmadığı iddiası da yanlıştır. Kütahya, Türkiye'nin kalkınmasından
en çok payı, Sayın Demirel'in hükümetleri zamanında almıştır. Kütahya da bugün ne varsa,
bunun hemen hemen yüzde 90'ını Sayın Demirel...
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Olmadı Sayın Bakan!..
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bizim iddiamız budur, cevabı
mız budur; yüzde 90'ını Sayın Demirel'in hükümetleri zamanında almıştır. Kütahya'ya gerekli
. bütün yatırımların yapılmasına elbette devam olunacaktır. Sadece İsparta ve Kütahya'ya değil,
özellikle sanayileşmesi ve kalkınması büyük çapta durmuş, öncelikli iller sıralaması büyük çapta
altüst olmuş, kalkınmalı iller sıralaması büyük çapta altüst olmuş olan Türkiye'yi yeniden imar
ve inşa etmek için önümüze koyduğumuz programı büyük bir sadakatla ve ciddiyetle uygula
maya çalışacağız.
Saygıyla arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar)

•

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın Kalemli, buyurun efendim.
MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum. Sayın Ulaştırma Bakanımız cevap verdi, şimdi dışarı gidiyor, neyse...
AHMET SAYIN (Burdur) — Gelecek efendim.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Gelecek değil mi efendim? Ben de kendisine bir şey
ler söyleyecektim; dinlemek lütfunda bulunsaydı, nezaket göstermiş olurdu.
AHMET SAYIN (Burdur) — Biz dinliyoruz.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yok, Ahmet Bey'in vekâleti, Sayın Ulaştırma Baka
nına geçmez, o sıralara geçtiği zaman vekâlet eder, o da biraz zor görünüyor bu gidişle! inşal
lah olur, ben temenni ederim!..
Muhterem milletvekilleri, ben bu soruyu sorarken, hakikaten bir kalıp içerisinde sordum,
doğrudur; ama, bakın soruyu sorarken hareket noktamız şudur : İsparta İlini kalkınmada ön
celikli iller arasına aldınız., Kütahya da kalkınmada öncelikli...
AHMET SAYIN (Burdur) — Nerede efendim, nerede?
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendini, bir dakika, sonra çıkardınız, aldınız tep
kiyi görünce çıkardınız. Bir dakika müsaade edin. Biraz sabırlı ol Sayın Sayın, biraz sabırlı
ol... Burdur'a da gelecek sıra, sabırlı ol sen, onu da söyleyeceğim...
Kalkınmada öncelikli iller arasına aldınız, Kütahya da kalkınmada öncelikli ikinci sınıf
iller arasındaydı, onu da çıkardınız. Hakikaten üzüldüm, acaba niye çıkartıldı benim vilayetim
diye. Bütün arkadaşlarımız da, o günlerde gazetelerde o haber çıktığı zaman; yani, İsparta ile
ilgili haber çıktığı zaman üzüldüler, bizim vilayetlerimize niye böyle bir şey yapılmadı diye.
Biz arkadaşlarımızı grupta teskin ettik. Bir Başbakanın memleketine yatırım yapılır, bu en ta
biî haktır, bunu biz çok görmeyiz, hatta daha fazlasının yapılması lazım.
Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim : Antalya Üniversitesinde ben yönetim kurulu üye
siydim, oranın kurucu üyesiyim. Sayın Demirel, o zaman Başbakan... Biz, Sayın Demirel'i,
yönetim kurulu üyeleri olarak ziyaret ettik -bunu zabıtlara geçirmek istiyorum; yani biz kadir
şinas insanlarız- "Üniversite, Antalya'ya mı kurulsun, İsparta'ya mı kurulsun?" münakaşası
vardı. Sayın Demirel "Antalya'ya kurulması lazımdır" dedi. Evet, Antalya'ya kuruldu. İste
seydi o zaman, "İsparta'ya kurulsun" derdi, demedi. Bakın, doğruya doğru, eğriye eğri... Ama,
acaba, Sayın Demirel'i kimler yanılttı ki, bir gün geldi, yine Başbakan oldu, dediler ki, "efen
dim, İsparta'yı öncelikli iller arasına alalım." Bir baktık, İsparta öncelikli iller arasında... Tep
kiyi görünce çıkardınız.
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tşti, bizim, devlet idaresinde altım çizdiğimiz nokta budur, üstünde durduğumuz nokta
budur. Bazı işgüzar insanlar çıkıyor, kim olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun, sayın başbakan
ları yanıltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. DemirePi müdafa bana düşmez, ihtiyacı da yok;
onun için de bu kürsüye çıkmadım.
Sayın Bakanın konuşmalarını saygıyla dinledim. Birinci kısımdaki o demagoji memagoji
lafları var ya, aynen iade ediyorum, kendisi daha güzel yapıyor bizden! Demagoji yapmaya
gelince : Gitti, bir seçimde, benim ilçemde, bir köyde 40 tane işçiyi işe aldı. Niye? O köydeki
belediye başkanlığını kazanmak için... İşte bunlar partizanlık...
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de yaptınız...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Canım, biz yaptıysak, bak buraya geldik; siz yapar« sanız yarın öbür tarafa gidersiniz... Yani, biz yanlış yaptık diye, siz de yanlış yapmak zorunda
değilsiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Biz bunu söylüyoruz.
Bu devlete hepimiz sahip çıkacağız Sayın Sayın. Yalnız oradan oturup konuşmayacaksı
nız, gelip bu kürsüde söyleyeceksiniz. Hepimiz sahip çıkacağız. Biz onun gayreti içerisindeyiz,
onun telaşı içindeyiz, onun bilinci içindeyiz... Sizinle beraber sahip çıkacağız; iktidarıyla mu
halefetiyle birlikte... Biz yanlış yaptıysak, üç puanla buradayız, fazla bir şey değil. Siz bugün
doğru yaptığınızı iddia ediyorsunuz, yarın beş puan eksiğiyle oraya gidersiniz. İki gün sonraki
gazetelere bakın... Hadise budur, hadise budur ve biz, olaya, partizanlık falan diye bakmıyoruz.
Evet, bir kalıp içerisinde sual verdik, bu sualleri burada cevaplandırırsınız, biz de dinleriz,
Meclis de bilgilenir; Sözlü sualleri cevaplandıracağız diye -bakın, şu anda Mecliste 20 tane mil
letvekili var- Bakanlar Kurulunun tümü burada, İşte eziyet bu... Biz diyoruz ki, bir milletvekili
bir tane sualine cevap alıyor, ondan sonra beklemek zorunda değil.
AHMET SAYIN (Burdur) — Beklesinler...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İçtüzüğü bilmiyorsanız öğrenin.
Ben grup başkanvekillerinden de rica ettim bunu. Gündüz yapsaydınız, burası dolu olur
du. Şimdi ne oluyor bunun adı? Meclis, denetim yapıyor oluyor. Bütün milletin gözü önünde,
basının gözü Önünde biz 20 kişi, 450 milletvekilinin denetimine şahit oluyoruz; Sayın Bakanla
rın burada özenle verdikleri cevaplardan da bilgileniyoruz; yani, Meclis olarak bilgileniyoruz!..
Buna herkes güler. Kendimize güldürmeye hakkımız yok, bu Meclisi küçük düşürmeye
hakkımız yok.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Gelsinler efendim, biz geliyoruz.
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, bir tane sualine cevap alacak, gidecek ki
şi; hiç itiraz etmeyin. Yani, bu suallere bugün yıldız aldıracaksınız, yarın düşürmeye çalışacak
sınız... Merak etmeyin, arkasından yüz tane daha sual gelir. Bizim açımızdan hiç problem de
ğil; ama, biz bunu yapmak istemiyoruz, ciddî bir denetim yapalım diyoruz.
Bakın, bugün cevap verilen suallerin çoğu, bir sene önce sorulmuş. Sayın grup başkanvekilleri, niye itiraz ediyorsunuz?
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Aynı konuda 30 tane soru var...
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bir sene önce sorulmuş bunlar.
Evet 30 soru da sorarız, 40 soru da sorarız; bu bizim hakkımız, Burada, çıkarsınız, bir
gün, "efendim, şu soruları sormayın, biz bunun hepsini size izah edeceğiz" dersiniz, gelir bir
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bakan arkadaş, bize izah eder. Ben burada açıkça söylüyorum, biz bu sorularımızı geriye çeke
riz. Biz öyle katı ihsanlar değiliz.
Ciddî cevap olursa, ciddî denetim yaparız; gayri ciddî cevaplar olursa, gayri ciddî davra
nışlar olursa, gayri ciddî sualleri de bekleyin; hakkınız olur bu...
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kalemli, teşekkür ediyorum.
Soru cevaplandırılmıştır.

''•...',

i

160. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384)
BAŞKAN — 160 inci sırada, İçel Milletvekili Ali Er'in Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Er?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
161. —Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırılarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385)
' BAŞKAN — 161 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Eyyüpoğlu?.. Yok.
,
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır, ' , - . . . '
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
162. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy 'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386)
BAŞKAN — 162 nci sırada, Afyon Milletvekili Halil tbrahim özsoy'un Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın özsoy?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
163. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387)
BAŞKAN — 163 üncü sırada, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Güney?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
164. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388)
,
BAŞKAN —164 üncü1 sırada, Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın Başbakandan sorusu
vardır.
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Sayın Eryılmaz?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)
BAŞKAN — 165 inci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in işbu sorusu,
, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
166. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/390)
BAŞKAN — 166 ncı sırada, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yürür?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Yürür olmadığı için mi erte
lendi Sayın Başkan?
BAŞKAN — Sayın soru sahibi olmadığı ve Sayın Bakan da hazır olduğu için; o sebeple
efendim.
Zaten bakan olmazsa ertelenir efendim.
167. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltun Sungurlu 'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) .
BAŞKAN — 167 nci sırada, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun Baş
bakandan sorusu vardır.
Sayın Sungurlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
168. —Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
BAŞKAN — 168 inci sırada, Muğla Milletvekili Nevşat özer'in Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Özer izinli olduğu için ertelenmiştir.
169. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393)
BAŞKAN — 169 uncu sırada, Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Saydam?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
170,.— Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394)
— 137 •—

T.B.M.M.

B : 75

2 . 3 . 1993

0:3

BAŞKAN — 170 inci sırada, baskı hatası ile, merhum Gençoğlu'na ait bir soru vardır.
Bu vesileyle merhuma Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.
171. •— İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)
BAŞKAN — 171 inci sırada, İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın İşbaşaran?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
172. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk 'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
BAŞKAN — 172 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sabri üztürk'ün Başbakandan sorusu
vardır.
Daha önce, Sayın öztürk'e ait bir soru cevaplandınldıgı için, İçtüzüğün 97 nci maddesine
göre soru ertelenmiştir.
173. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)
BAŞKAN — 173 üncü sırada bulunan, Sayın Hüseyin Aksoy'un, Sayın Başbakandan so
rusu vardır.
%
Sayın Aksoy?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
174. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)
BAŞKAN — 174 üncü sırada bulunan, Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
175. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399)
BAŞKAN — 175 inci sırada, Sayın Esat Canan'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Canan?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
176. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400)
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BAŞKAN — 176 ncı sırada bulunan, Sayın Hatinoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir.
177. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401)
BAŞKAN — 177 nci sırada, Sayın Gaffar Yakın'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
178. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402)
BAŞKAN — 178 inci sırada, Sayın Cavit Kavak'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Kavak?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
179. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403)
BAŞKAN — 179 uncu sırada, Sayın Refik Aslan'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Aslan?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
180. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404)
BAŞKAN — 180 inci sırada bulunan, Sayın Mahmut Orhon'un Başbakandan sorusu, so
ru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
181. — Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405)
BAŞKAN — 181 inci sırada, Sayın Mustafa Parlak'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır,
Sayın Parlak?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
182. — Sivas Milletvekili A hmet Arıkan 'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406)
BAŞKAN — 182 nci sırada, Sayın Ahmet Arıkan'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Arıkan?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
183. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407)
BAŞKAN — 183 üncü sırada, Sayın Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Sayın Başbakandan sorusu
vardır.
*
— 139 —

T.B.M.M.

B : 75

2.3.1993

0:3

Sayın tnceöz?.. Yok.
Sayın Bakan?,. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
184. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizan
lık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408)
BAŞKAN — 184 üncü sırada, Sayın Hüseyin Erdal'ın, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Erdal?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
185. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş 'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409)
BAŞKAN -^ 185 inci sırada, Sayın Fethullah Erbaş'm, Sayın Başbakandan sorusu vardın
Sayın Erbaş?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
186. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410)
BAŞKAN —-186 ncı sırada, Sayın Ahmet Remzi Hatip'in, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Hatip?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
187. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
.BAŞKAN — 187 nci sırada, Sayın Zeki Ünal'ın, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Ünal?.. Yok.
Sayın Bakan?,. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
188. —İstanbul Milletvekili Halit Jpumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan "vergi
borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525)
BAŞKAN — 188 inci sırada, Sayın Halit'Dumankaya'nın Maliye ve Gümrük Bakanından
sorusu, soru sahibinin izinli olması hasabiyle, ertelenmiştir.
189. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında meyda
na geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526)
BAŞKAN — 189 uncu sırada, Sayın Selim Sadak'ın, Sayın İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Sadak?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır,
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak,üzere ertelenmiştir.
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190. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528)
BAŞKAN — 190 inci sırada, Sayın Ercan Karakaş'ın Sayın Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu, soru sahibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir.
191. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip vermedi
ğine ilişkin Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/411)
BAŞKAN— 191 inci sırada, Sayın Ahmet Kabil'in, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Kabil?.. Yok.
','
.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
192. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Orman Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/412) * ,
193. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin özel*
leştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/530)
BAŞKAN — 192 ve 193 üncü sıradaki sorular, Sayın Ahmet Derin'e ait bulunduğundan,
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
194. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/414)
BAŞKAN — 194 üncü sırada, Sayın Ali Er'in, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Er?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
195. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırıl
masına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/415)
BAŞKAN — 195 inci sırada, Sayın Engin Güner'in, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)
BAŞKAN — 196 ncı sırada, Sayın Ergüder'in daha önce bir sorusu cevapiandırıldığından, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, ertelenmiştir.
197. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk fırın
ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözli'i
soru önergesi (6/417)
BAŞKAN — 197 nci sırada, Sayın Pamuk'un sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre
ertelenmiştir.
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198. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/542)
BAŞKAN — 198 inci sırada, Sayın Sadi Pehlivanoğlu'nun, Sayın Başbakandan sözlü so
ru önergesi.
Sayın Pehlivanoğlu?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Önergenin müzakeresi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
199. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında basında
çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419)
200. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/420)
BAŞKAN — 199 ve 200 üncü sıralardaki sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre erte
lenmiştir.
201. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde giderek ar
tan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)
BAŞKAN — 201 inci sırada, Sayın Engin Güner'in, Sayın Çevre Bakanından sözlü önergesi.
Sayın Güner?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. .
202. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Ce
lal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/422)
•

•

•

•

•

.

.

•

-

'

BAŞKAN — 202 nci sıradaki soru, Sayın Dağcı'ya aittir. Bu soru, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir.
203. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, kamu bankalarınca sanayicilere sağla
nan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)
BAŞKAN — 203 üncü sırada bulunan Sayın Elkatmış'a ait soru, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir.
204. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teşkila
tının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424)
205. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kara örn er Köyünden kaçırılan bir
grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)
BAŞKAN — 204 ve 205 inci sıralarda bulunan Sayın Hasan Dikici'ye ait sorular, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
206. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yönetim Ku
rulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426)
BAŞKAN — 206 nci sırada, Sayın Bülent Akarcalı'nın Sayın Başbakandan sorusu bulun
maktadır.
»
— 142 —

T.B.M.M.

2 . 3 . 1993

B : 75

O :3

Sayın Akarcalı?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
207. — İstanbul Milletvekili Melike Tlıgay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 ta
rihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme duru
muna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)
BAŞKAN — 207 nci sırada, Sayın Melike Tugay Hasefe'nin Sayın Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Haşefe?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
208. — İstanbul Milletvekili Melike TUgay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimize ne
zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428)
BAŞKAN — 208 inci sırada, Sayın Melike Tugay Hasefe'nin Sayın İçişleri Bakanından
sorusu vardır.
(
Sayın Haşefe?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
209. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı olup
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)
BAŞKAN — 209 uncu sırada, Sayın Bahattin Elçi'nin Sayın İçişleri Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
210. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/430)
BAŞKAN — 210 uncu sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin, Sayın Başba
kandan sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
211. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belgesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431)
BAŞKAN — 211 inci sırada, Sayın Bahattin Elçi'nin, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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212. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen ya
bancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)
BAŞKAN — 212 nci sırada, Sayın Elçi'nin, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
213. —Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/433)
BAŞKAN — 213 üncü sırada, Sayın Elçi'nin, Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
214. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi 'nin, Kuzey Irak 'lı liderler ile yapılan görüşme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434)
BAŞKAN — 214 üncü sırada, Sayın Elçi'nin,,Sayın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru sahibi hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'tı liderlerle yapılan görüşmele
re ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)
BAŞKAN — 215 inci sırada, Sayın Elçi'nin, Sayın Dışişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
,
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
216. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bulunup
bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)
BAŞKAN — 216 nci sırada, Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Millî Savunma Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bulunup
bulunmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
BAŞKAN — 217 nci sırada, Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, içişleri Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

;
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218. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve gelişti
rilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) ,
BAŞKAN — 218 inci sırada, Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Tarım ve Köyişleri
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Elçi?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

,

219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)
BAŞKAN T- 219 uncu sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin, Sayın İçişleri
Bakanından sorusu vardır.
• Sayın Elçi?.. Yok. .
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. Alınan karar gereğince, sözlü sorular
la, kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 3 Mart 1993 Çarşamba günü saat 13.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 00.50
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CEVAPLARI

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün 'ün, Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi ve
yatılı bölge okulu yapımlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Topfan'ın yazılı
cevabı (7/625)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz, ederim.
Esat Bütün
Kahramanmaraş
1. Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürlüğünün 15.10.1992 gün ve 029405 sayılı yazıları
ile İmam-Hatip Lisesi açılması için bir bina istendiği, Türkiye Diyanet Vakfına ait bir binanın
İmam-Hatip Lisesi olarak kullanılmasında bir sakınca bulunmadığına dair İlçe Müftüsü tara
fından rapor hazırlanarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 5.11.1992 gün ve 4328 sayılı yazıla
rı ile Kahramanmaraş Valiliğine intikal ettirilmiştir. Sözü geçen İmam-Hatip Lisesi ne zaman
açılacaktır.
2. Millî Eğitim Bakanlığı Yat. ve Tes. Dairesi Başkanlığının 12.11.1990 gün ve 663 sayılı
emirleri ile Yatılı Bölge Okulu yapımı için bilgi istenilmiş, ilçede Hazine arazisi bulunmadığın
dan 42 966 m2, arsa temin edilmiş, Kıymet Takdir Komisyonunca 644 490 000 TL. değer konu
larak istimlak bedeli belirlenmiştir. Tüm evraklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 26.11.1992
gün ve 4704 sayılı yazıları ekinde Kahramanmaraş Valiliğine sunulmuştur. Sözü geçen Yatılı
Bölge Okulu yapımına ne zaman başlanacaktır.
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
;
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/532

1.3.1993
'

Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.12.1993 tarih ve
Kan. Kar. Dai. Bşk. 7/625-3184/15019 sayılı yazısı.
Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün Andırın İlçesinde İmam-Hatip Lisesi açılma
sına ve yatılı bölge okulu yapımına ilişkin soru önergesi incelenmiştir.
1. Mahallî imkânlarla sağlanan ve imam-hatip lisesi açılması istenen binalarla ilgili ça
lışmalar sürdürülmektedir. Andırın ilçesinde Diyanet Vakfına ait binada böyle bir okulun açı
lıp açılamayacağı hususu da bu çalışmalar sırasında değerlendirilecektir.
2. Kamulaştırma ödeneği bloke edilmiş bulunmaktadır. Yatılı ilköğretim bölge okulları
nın kuruluş amacı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunundfi,belirtilmiştir. Bu amaç doğrultu
sunda yatırım ödeneği durumuna göre Andınn'da bir yatılı ilköğretim okulu yapımı konusu
değerlendirilecektir.
Arz ederim.
Koksal Toptan
Millî Eğitim Bakanı
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2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Bolu-Düzce İlçesi Kırkharman Köyü Sağlık Oca
ğına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'mn yazılı cevabı (7/635)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Soru :
1.

Bolu-Düzce, Çilimli İlçesi, Kırkharman Köyü Sağlık Ocağı ne zaman yapılacaktır?

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/671

26.2.1993

Konu : Soru Önergesi Cevabı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 22.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.01.00.02-7/635-3210/15109 sayılı yazıları.
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından verilen Bolu İli Çilimli İlçesi Kırkhar
man Köyü Sağlık Ocağı ile ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Dr. Yıldırım Aktuna
Sağlık Bakanı
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Kırkharman Köyü Sağlık Ocağına dair soru
önergesinin cevabıdır :
Soru : "Bolu-Düzce, Çilimli İlçesi Kırkharman Köyü Sağlık Ocağı ne zaman yapılacaktır?"
Cevap : Bolu İli Çilimli İlçesi Kırkharman Köyüne (Dilaver, Davutağa, Küpler, Hamascık, Mısırlık, Yenitepe, Dokuzdeğirmen ve Karaçörtlen Köylerine de hizmet vermek üzere) bir
sağlık ocağı yapımının planlanması, Bolu Valiliğinin 9.9.1992 tarih ve 8861 sayılı yazısı ile Ba
kanlığımızdan talep edilmiştir.
Ancak, daha önce Bolu Valiliğinin 23.7.1992 tarih ve 7118 sayılı yazısı ile Kırkharman Kö
yünün de dahil olduğu bu bölgeye sağlık hizmeti vermek üzere Kurukavak Köyüne bir Sağlık
Ocağı planlanması talep edilmiş; Bakanlığımızın 16.9.1992 tarih ve 2600/6936 sayılı onayı ile
Kurukavak Köyüne bir sağlık ocağı planlanmıştır.
Kurukavak Köyü için yapılan Valilik teklifinden yaklaşık bir buçuk ay sonra Kırkharman
Köyüne de sağlık ocağı planlanmasını isteyen 9.9.1992 tarihli Valilik talebinin değerlendirilme
si sonucunda; Kırkharman Köyünün de dahil olduğu bu bölgeye sağlık hizmeti vermek üzere
Kurukavak Köyüne bir Sağlık Ocağı planlanmış olmasına, Kırkharman Köyünün nüfusunun
azlığına (727), buraya bağlanmak istenilen köylerden Dilaver, Davutağa ve Küpler Köylerinin
daha önce planlanan Kurukavak Sağlık Ocağı bölgesine dahil edilmiş olmalarına ve Karaçörtlen
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Köyünün doğrudan ilçe merkezinden sağlık hizmeti alabilecek kadar Çilimli'ye yakın olması
na rağmen (6 km.); sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmeye ve ülkemizin en ücra kö
şelerinde sağlık tesisleri kurmaya ve tabip ve sağlık personeli istihdam etmeye yönelik hizmet
anlayışımızın ve sağlık politikamızın bir gereği olarak, Kırkharman Köyüne de bir sağlık ocağı
planlanması Bakanlığımca uygun görülmüştür.
Anılan köy sağlık ocağı hizmet binası yapımının yatırım programına kabul edilmesi ha
linde, inşaatın yapılması hususu değerlendirmeye alınacaktır.
3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İl Sağlık Müdürünün Aksaray Sağlık
Ocağına tayin edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı
cevabı (7/682)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandırılm'asını arz ederim.
''/"••'
«

Zeki Ünal
Karaman

Karaman ti Sağlık Müdürü Sayın Dr. Akın Südemen'in Aksaray 2 nci Sağlık Ocağına ta
yin edildiğini öğrenmiş bulunuyorum.
Sayın Akın Südemen'in Müdürlük makamından alınarak Aksaray Sağlık Ocağına tayin
edilmesinin gerekçesi nedir?
,
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/672

•

.
26.2.1993

Konu : Soru önergesi Cevabı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi.: 30.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/682-3318/15551 sayılı yazıları.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından Karaman il Sağlık Müdürünün Aksa
ray'a naklen atanmasının nedeni ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Dr. Yıldırım Aktuna
Sağlık Bakanı

. . > • ' -

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, karaman İl Sağlık Müdürünün naklen
tayin edilme nedeni ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabıdır.
Soru : "Karaman İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Akın Südemen'in Aksaray 2 nci Sağlık Oca
ğına tayin edildiğini öğrenmiş bulunuyorum.
Sayın Akın Südemen'in Müdürlük Makamından alınarak Aksaray Sağlık Ocağına tayin
edilmesinin gerekçesi nedir?"
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Cevap: Karaman Sağlık Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Dr. Akın Südemen, ilişik
te bir sureti bulunan dilekçesi ile bu görevden alınarak Aksaray iline naklen atanmasını talep
etmiş ve talebi veçhile Aksaray Merkez (2) No'lu Sağlık Ocağı Tabipliğine naklen ataması ya
pılmıştır. Yani bu işlem, adıgeçenin isteği üzerine gerçekleştirilmiştir.
Sağlık Bakanlığına
Ankara
Halen Karaman Sağlık Md. Vekili olarak görev yapmaktayım. Aksaray tline atanmamı
tensiplerinize arz ederim.
Dr. Akın Südemen
Karaman Sağlık Md. V.
Karaman
4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, H.Ü. Fen Fakültesi öğretim üyelerinden birinin
iznini ABD'de geçirmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca karar alındığı iddiasına ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'in yazılı cevabı (7/718)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Sorular :
1. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Acar Işın'ın 3 Ağus
tos - 24 Ağustos 1989 tarihleri arasındaki iznini USA'da geçirmesi hakkında Fen Fakültesi Yö
netim Kurulunca karar alınmış mıdır?
2. Karar alınmışsa bu kararın her bir üye tarafından imzalanmış asıl fotokopisinin tara
fıma gönderilmesi mümkün müdür?
3. Bu karar sebebiyle yetkili makamlara müracaatta bulunan Prof. Dr. Ahmet Abdik'in
başvurularına neden cevap verilmemektedir?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/537

1.3.1993

Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İ l g i : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18.1.1993 tarih ve Kan.
Kar. Dai. Bşk. 7/718-3394/16058 sayılı yazısı.
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın H.Ü. Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Acar Işın'ın izninin ABD'de geçirmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca karar alınıp alın
madığına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.
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1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 64 üncü maddesine göre öğretim elemanları
yıllık izinlerini öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabilmekte Dekan, yüksekokul ve ensti
tü müdürlerinin izinleri Rektörlükçe verilmektedir.
3-24 Ağustos 1989 tarihleri arasında iznini ABD'de geçirmek isteyen Prof. Dr. Acar Işın'ın üzerinde yönetim görevi olduğundan izin isteminin Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülme
sine gerek görülmemiştir.
2. Fen Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Acar Işın'ın Amerika Birleşik Devletlerinde gö
revlendirilmesine ilişkin Fakülte ve Üniversite yönetim kurulu kararlarında; bu görevlendirme
nin sonunda yıllık iznini de burada kullanmasının uygun olduğu hususuna yanlışlıkla yer ve
rilmiştir.
3. Prof. Dr. Ahmet Abdik'in başvurusuna şifahî olarak cevap verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
,
Koksal Toptan
Millî Eğitim Bakanı
5. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Başbakanın ismi verilen okullara ilişkin
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'm yazılı cevabı (7/723)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Dr. İbrahim Özsoy
Afyon
Bakanlığınızın 11.8.1992 gün ve 92/16445 sayılı onayı ile Afyon'a açılan Fen Lisesinin adı
nı Afyon Süleyman Demirel Lisesi olarak değiştirilmesi Afyon'da hem tepkiye hemde Sayın
Demirel'in daha evvelki Başbakanlıkları zamanında Afyon'dan İsparta'ya nakledilen bölge mü
dürlükleri dolayısıyla espirilere neden olmaktadır. Bu bağlamda;
1. Süleyman Demirel Fen Lisesi ismi Afyon'a tarafınızdan mı mubah görülmüştür yok
sa Afyon'daki işhanında bulunan Demirel hayranı partizanların teklifi midir?
2. Afyon'da Fen Lisesine adını verecek hiç mi özel bir Afyon'lu (Bilimde, ilimde, hattat)
bulunamamış mıdır?
.
' 3. Bir seneyi aşkın Bakanlığınız sırasında Türkiye çapında açılan anaokul, ilkokul, ilköğretimokulu, ortaokul, lise ve üniversitelere Süleyman Demirel adı verilmiştir?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/533 '

1.3.1993
*
>

Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

•'•

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18.1.1993 tarih ve Kan.
Kar. Dai. Bşk. 7/723-3407/16089 sayılı yazısı
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Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un "Başbakanın ismi verilen okullara ilişkin"
yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Bakanlığımıza bağlı liselerin adları Resmî ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde îl Millî Eğitim Danışma Kurulunda alınan karara dayalı
olarak Valilik teklifleri doğrultusunda Bakanlığımızca da değerlendirilerek verilir.
Afyon ilinde açılan Fen Lisesine Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel isminin verilmesi
ilgili Valilikçe yönetmeliğe uygun olarak teklif edilmiştir. Bu teklif Bakanlığımızca da onayla
narak Afyon Valiliğine bildirilmiştir.
k

2. Bakanlığım süresi içerisinde Sayın Başbakanımızın adı hiçbir anaokulu, ilkokul, ilköğretimokulu, ortaokula verilmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Koksal Toptan
Millî Eğitim Bakanı
6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Somali'ye yönelik olarak başlatılan
"Umut Operasyonu "na ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazı
lı cevabı (7/733)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazalı olarak cevap- '
landırılmasını delâletlerinize saygılarımla arz ederim.
İbrahim Halil Çelik
Şanlıurfa
1. Somali'ye yönelik olarak başlatılan sözde "Umut Operasyonu"nun esasen, ABD'nin
bölgede bulunan Petrol ve Uranyum gibi yeraltı kaynaklarını ele geçirme emelleri ve çıkarları
yönünde bir hareket olduğu anlaşılmıştır. Başkanı bulunduğunuz hükümet; Türkiye'nin millî,
maddî ve manevî değerlerinin kullanıldığı bu operasyonla ve operasyonun gerçek yüzü ile ilgili
herhangi bir araştırma yapmış mıydınız? Kamuoyunda ve medyada tartışılan bu bilgileri dik
kate almakta mısınız? Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi bir türlü hayata geçiremediğiniz
şeffaflık prensipleriniz doğrultusunda ne düşünülmektedir?
2. Amerika Birleşik Devletlerinin Afrika'nın Hıristiyanlaştırılması yönünde bu birlik
lerden istifade edilmesi tehlikesi üzerine, ayrıca; Birleşmiş Milletler askerî gücünün Türk as
kerlerine en tehlikeli yerlerde görev verip adeta bekçilik yaptırması düşüncelerine karşı Müslü
man Türkiye'nin Başbakanı olarak, ne gibi tedbirler aldınız ve almaktasınız?
3. Somali halkının Birleşmiş Milletler temsilcilerini reddetmesi, buna karşılık Türk ve
Müslüman askerlere güvenmesi sizce nasıl değerlendirilmektedir?
4. Somali halkının özgür iradesi ve endişesi sonucu Birleşmiş Milletlere güvenmemesinin temel nedenlerini araştırmayı düşünür müsünüz?
5. Hükümetinizi Somali'ye gönderilen Türk askerleri ile birlikte kardeş ve müslüman
Somali halkına gerçekten insanî ve hayatî önemde yardım yapılabilmesini sağlamak amacıyla
ne gibi tedbir ve uygulamalara başvurmuştur?
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6. özellikle; Sağlık ve sağlık eğitimi konusunda Somali halkının açlık ve sıcaklıktan do
ğan hastalıkları için teşhis ve tedaviye yönelik bir program başlatılmış ya da uygulanmakta mı
dır? Bu amaçla Türkiye'den Somali'ye doktor ve sağlık personeli ile acil müdahale için ilaç
gönderilmiş midir?
7. Şu anda Somali'de bulunan Türk askerî birliklerinde kaç doktor, kaç sağlık personeli
!
bulunmaktadır?
.
8. Müslüman Türk halkından hemen her vesileyle toplanılan maddî yardımları derhal
Kızılay'a devretmekte ve Kızılay'ın bu yardımları muhataplarına ulaştırmak yerine banka he
saplarında uzun süre bekletilmesine adeta nezaret etmektesiniz. Türk Kızılay'ının özellikle Sağlık,
Eğitim ve Maddî yardımların bölgeye güvenlikle ulaştırılması ve bizzat dağıtımı konusunda,
' ayrıca bu amaçlarla gönüllüleri toplamak ve bunların kamusal haklan ile maddî imkânlarını
korumak yoluyla, Somali'ye ve Bosna-Hersek'e gönderilmesini düşünmekte misiniz?
9. Ayrıca Kızılay'a kendisinden beklenilen işleri yerine getirmesi konusunda çek vermek
gibi iş yapma talimatı da vermekte misiniz?
TC.
Dışişleri Bakanlığı
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı
Sayı : SPLD/5900-58-187

,
24.2.1993

Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : Başbakanlığa muhatap 25.1.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/733-3459/16271
sayılı yazıları.
•'.•"'•>
r
Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik'in Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bu
lunduğu ve Sayın Başbakanımızın, taVafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı so
ru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz, ederim.
Hikmet Çetin
Dışişleri Bakanı
Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik'in Yazılı Soru önergesine Yanıt
Bilindiği üzere, Somali'de uzun süreden beri son derece vahim bir insanlık trajedisi hü
küm sürmekteydi. Açlıkla karşı karşıya bulunan bu Müslüman ülkeye uluslararası toplum ta
rafından gönderilen insancıl yardımlar ve gıda malzemeleri, ülkede güvenliği sağlayabilecek
bir merkezi hükümet bulunmaması ve iç çatışmaların devam etmesi nedeniyle silahlı çetelerce
yağmalandığından, halka ulaşamamaktaydı. Umut Operasyonuna dek Somali'de açlıktan ölen
lerin sayısı 300 000'e ulaşmıştı.
Mevcut sorunun çözümü için ilk yapılması gereken iş, silahlı çetelerin hâkimiyetini kır
mak suretiyle, yardımların ülke içinde emniyetli bir şekilde dağıtımını sağlayabilmek idi. Baş
kent Mogadişu'da görev yapmakta olan sayısı sınırlı ve görev talimatı kısıtlı olan B.M. Barış
Gücü ise, bu hususta yetersiz kalmaktaydı.
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Ülkedeki durumun, geçtiğimiz yıl sonunda daha da ağırlaşması üzerine, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi 3 Aralık 1992 tarihinde, 794 sayılı Kararı kabul etmiştir. Bu Kararda, Bir
leşmiş Milletler üyesi ülkelere, Somali'de güvenli bir ortam oluşturulması için, askerî önlemler
dahil, tüm olanaklara başvurma yetkisi tanınmıştır, öngörülen, klasik bir barış koruma ope
rasyonu değil, bir barış kurma operasyonudur. Operasyonun amacı, Somali'deki silahlı dü
zensiz birlik ve çetelerin faaliyetini engelleyip, insancıl yardımların muntazam ve emniyetli bir
şekilde halka ulaşmasını sağlamaktır.
Somali'nin içinde bulunduğu ağır koşullara son vermek amacıyla yapılan Umut Operas
yonu, Birleşmiş Milletler ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, insancıl amaçlar taşımakta
dır. Bu harekâtın, ABD'nin bölgede bulunan petrol ve uranyum gibi yeraltı kaynaklarını ele
geçirme emelleri ve çıkarları yönünde bir hareket olduğu veya ülke halkının Hıristiyanlaştırılmasmı hedeflediği yolundaki görüşlere katılmak mümkün değildir.
Bu görüşlerin geçerli olmadığı, ABD'nin Somali'deki askerlerinin sayısını azaltmasından
ve operasyonun komutasını önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Barış Gücüne devrede
cek olmasından da anlaşılmaktadır.
Uluslararası barış, istikrar ve huzuru koruma alanında üzerine düşen sorumluluğunun bi
linci içindeki Türkiye, yakın geçmişte, Birleşmiş Milletlerin benzeri eylemlerine iştirak etmekte
tereddüt göstermemiş ve bu çerçevede, Somali'deki operasyona da katılmıştır.
Hükümetimizce, bu harekâta katılma kararı verilmeden önce, operasyon ile ilgili her türlü
araştırmanın, ayrıntılı biçimde yapılmış olduğu tabiîdir.
Hükümetimiz, Somali için kurulan güce katkıda bulunmayı, Türkiye'ye yakınlık duyan
bu Müslüman ülke halkının yardımına koşmak için iyi bir vesile ve insanî bir görev olarak gör
mektedir. Aynı şekilde, Bosna-Hersek'e müdahale amacıyla bir çok-uluslu güç oluşturulduğu
takdirde, buna da derhal katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.
Türkiye, Somali Barış Gücüne katılmakla, hem dost bir ülkeye maddî ve manevî destek
sağlamış, hem de Birleşmiş Milletlerdeki etkinliğini artırmıştır. Bugüne kadar düzenlenmiş Bir
leşmiş Milletler barış operasyonlarının en geniş ölçeklisi olan UNOSOM-H'nin komutanlığına
bir Türk Korgeneral'in atanması bunun da en güzel göstergesidir.
UNOSOM-II'ye katılmamız ve komutasını üstlenmemiz, bir yandan uluslararası alanda
ki önem ve ağırlığımızı teyid ederken, öte yandan, birliğimizin güç durumdaki bir Müslüman
ülkede düzenin tesisine yardımcı olması, tslam dünyasındaki saygınlığımıza da ek bir katkı sağ
layacaktır.
Somali'de yaşanan trajediye son vermek amacıyla yürütülen Operasyon çerçevesinde, Aralık
ayından bu yana görev yapan birliğimiz, sadece Türk insanının yardımseverlik duygusunu de
ğil, aynı zamanda ülkemizin kendisine düşen uluslararası görevleri üstlenmek hususunda gös
terdiği kararlılık ve azmî de kanıtlamıştır.
Birleşmiş Milletler Operasyonunun başlamasından bu yana, Somali'deki genel durumda
olumlu gelişmeler gözlenmiş, büyük şehirlerdeki çatışmalar önemli ölçüde yatışmış, yiyecek
yardımlarının dağıtımı başlamıştır. Halk, geçmiş günlere nazaran daha iyi durumdadır. BM
Barış Gücünün genel asayiş durumunun düzelmesini ve kurulacak düzenin korunmasını sağ
layarak bu gelişmeyi daha da hızlandırması beklenmektedir. Öte yandan BM Genel Sekreteri
de, Somali'de birbirleriyle anlaşmazlık içinde bulunan gruplan bir mutabakat etrafında toplamak
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ve siyasî otoriteyi yeniden tesis etmek için çaba sarfetmektedir. Dolayısıyla, Somali halkının,
bugünlere gelmesini sağlayan Birleşmiş Milletler örgütüne güvenmemesi söz konusu değildir.
Türk milleti sıkıntıda olanlara her zaman kucak açmış bir ulus olarak, Somali'ye insanî
yardım da yapmaktadır.
Gıda maddeleri ile muhtelif ilâç ve tıbbî malzemelerden oluşan 4 milyon 390 bin dolar
değerindeki yardımı önümüzdeki günlerde Somali'ye göndermeyi öngörüyoruz.
Somali'ye gönderilecek yardım malzemeleri cins, miktar ve değer olarak aşağıda sunul
muştur :
Ton
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Un
Sıvı yağ
Şeker
Makarna
Pirinç
Süt tozu
Nohut
Mercimek
Çocuk maması
Konserve
Pirinç mısır - mercimek unu
Vitaminli bisküvi
Temizlik malzemesi
Kutu süt
Meyve suyu
Soya yağı
Muhtelif vitaminler
Muhtelif serumlar
Muh. ilaç ve ilk yrd. mlz.

ABD Doları

300
250
500
50 '
200
50
200
200
10
100
30
10
20
3
2
60
10
5
15

125 700
299 401
359 281
29 940
167 654
239 520
143 712
143 712
71 856
119 760
35 916
23 952
29 940
3 592
1 976
59 880
1 197 604
119 000
1 197 604

Ayrıca, Somali'deki Türk Birliğinde halen 2 doktor görev yapmaktadır.
Somali halkına, Kızılay aracılığıyla, sadece yukarıda belirtilen yardım yapılmaktadır.
7. — Tbkat Milletvekili Ahmet özdemir'in, Tbkat çevre yolunun 1993 yılı programına alı
nıp, alınmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazı
lı cevabı (7/749)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz ederim.
Ahmet Özdemir
Tokat
Tokat çevre yolunun 1993 programına alınıp alınmadığı, alınmadı ise ne zaman alınacağı
nın bildirilmesi.
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T.C.
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/742

1.3.1993

Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.2.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7493506/16386 sayılı yazısı.
ilgi yazı ilişiğinde alınan, Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in Bakanlığımıza yönelttiği
yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1993 yılı yatırım programının "Şehir Geçişleri Glo
bal Projesi" detayına dahil edilen Tokat çevre yolu, programda 1 Milyar TL. ödenekle yer al
maktadır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
• Onur Kumbaracıbaşı
Bayındırlık ve tskân Bakanı
8. — Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in, Tokat'ın Erbaa İlçesi Karakaya Beldesinde
yatılı İlköğretim Bölge Okulu yaptırmak kaydı ile bağışlanan arsaya ilişkin sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/751)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz ederim.
Ahmet Özdemir
• ' , '
Tokat
Tokat tli Erbaa İlçesi Karayaka beldesinde yatılı ilköğretim Bölge Okulu yaptırmak kaydı
ile 25.9.1984 tarihinde 102 430 m2 arsa bağışı-yapılmıştır. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen hiç
bir işlem yapılmayan bu konunun açıklığa kavuşturulmasını :
.
a) 1993 programına alınıp alınmadığı.
b) Bölge okulu yapılmayacaksa arsanın sahiplerine iadesinin düşünülüp düşünülmedi
ğinin bildirilmesi.
'
TC.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/535
Konu : Soru önergesi.

"
•

1.3.1993
ı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 1.2.1993 tarih ve Kan.
Kar. Dai. Bşk. 7/751-3508/16388 sayılı yazısı.
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Tokat Milletvekili Ahmet özdemir'in "Tokat'ın Erbaa İlçesi Karakaya Beldesinde Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu yaptırmak kaydı ile bağışlanan arsaya ilişkin" yazılı soru önergesi in
celenmiştir.
Yatılı ilköğretim bölge okulları bir plana bağlı olarak yapılmaktadır. 1990 yılında yaptırı
lan incelemede anılan yerde yatılı ilköğretim bölge okulunun yapımı için gerekli şartların oluş
madığı tespit edilmiştir.
Geçmişte YlBO yapım işleri Bakanlık yatırım programlarıyla belirlenmekte iken, iki yıl
dan beri illere gönderilen ödenek durumuna göre il programıyla gerçekleştirilmektedir.
Arz ederim.
Koksal Toptan
Millî Eğitim Bakanı
-

'

.

•

•

•

'

'

P. — Tokat Milletvekili Ahmel Feyzi İnceöz'ün, Doğu Karadeniz sahil kesimini Ünye üze' rinden iç bölgeye bağlayacak olan yolun ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kümbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/753)
Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 18.1.1993
Dr. Ahmet Feyzi lnceöz
Tokat
Daha önce programa alınan; yapımına uzun yıllar önce başlanan ve Ordu'nun Ünye ilçe
sinden başlayıp Niksar-Tokat-Zile-Alaca'dan Samsun-Ankara Devlet karayoluna irtibatla, Do
ğu Karadeniz sahil kesimini Samsun ilinden dolaşmadan Ünye üzerinden iç bölgeye bağlaya
cak bu önemli, ekonomik yolun tamamlanması ne zaman olacaktır?
TC.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/740.

1.3.1993

Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün Yazılı Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi
:
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisinin
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/753-3523/16434 sayılı yazısı.

1.2.1993

gün

ve

Doğu Karadeniz sahil kesimini Ünye üzerinden iç bölgeye bağlayacak olan yolun ne za
man tamamlanacağına ilişkin, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün Bakanlığımıza yö
nelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1974 yılında programa alınan, Ünye-Niksaı -Tokat-ZİIe-Alaça güzergâhının; 1993 yılı yatı
rım programında yer alan sadece Ünye-Niksar kesimi için bu yıl itibariyle 18 430 000 000 TL.
ödenek tefrik edilmiş olup, 1994 yılında bitirilmek üzere söz konusu yolda- 8 km. sanat, 8 km.
toprak ve 15 km. stabilize çalışmaları yapılması planlanmıştır.
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Geri kalan kesimlerinde bütçe imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda ele alınmasına çalı
şılacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Onur Kumbaracıbaşı
Bayındırlık ve iskân Bakanı
10. — İstanbul Milletvekili Bülent A karcalt *nm, Samsun-Çarşamba Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünce öğreticilerden para toplandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
Koksal Toptan'm yazılı cevabı (7/764)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunu arz ederim.
Saygılarımla.
Bülent Akarcalı
İstanbul
Samsun Çarşamba ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne alınacak makam otomobili
için "usta" öğreticilerden ayda 100'er bin liralık kesintinin yapılması ne derece doğrudur?
Böyle bir kesintiyi yapmaya hakları var mıdır?
Basın yoluyla da seslerini duyurmaya çalışan* bu öğreticiler için Bakanlık olarak ne yap
mayı düşünüyorsunuz?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.Koor.Dai.Bşk.-93/534

1.3.1993

Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
)
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 1.2.1993 tarih ve Kan.
Kar. Dai. Bşk. 7/764-3551/16507 sayılı yazısı.
istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalının "Samsun-Çarşamba Halk Eğitim Merke
zi Müdürlüğünce öğreticilerden para toplandığı iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi ince
lenmiştir.
1. Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bu öğretim yılında açılan meslekî, sosyal
ve kültürel kurslarda çalışan 167 ücretli usta öğreticiden hiçbirinin çalıştıkları aylardaki ek ders
ücretlerinden kesinti yapılmadığı, Ocak 1993 ayında ise bu öğreticilerden lOO'ünün bankaya
giderek Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin he
sabına bağış yaptıkları,
2. Hiçbir usta öğreticinin, ücretinden kesinti yapıldığına dair basına beyanat vermediği .
v
anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Koksal Toptan
Millî Eğitim Bakanı
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11,'— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, rotasyona tabi tutulan öğretmenlere ilişkin
sorusu ve Millî Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/793)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak'
cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
Salih Kapusuz
Kayseri
1. Rotasyona tabi tutulan öğretmenlerden bazıları sadece 3 veya 4 yıllık değilse, 5 yıllık
okulu bitirdiği için, v.b. gibi sebeplerden adeta cezalandırılıyorlar. Ayrıca doktorlar bilindiği
gibi rotasyona tabi tutulamadılar. Bu yönüyle rotasyondaki haksızlıkları ortadan kaldırma yö
nünde bir çalışma yapılıyor mu? Rotasyona devam edilecek mi?
2. İlkokul ve liselerde 15 saat, ortaokullarda 18 saat maaş karşılığı çalışma süresi olarak
yapılan uygulama, ders ücretlerinin yeniden düzenlenmesi sonucu bir. ayrıcalık olarak çalışan
lar tarafından değerlendirilmektedir. Bu adaletsiz uygulamayı düzeltmek için bir çalışma yapı
yor musunuz?
TC.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 022.K.D.B.-93/536

.

1,3.1993

'

Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2.2.1993 tarih ve Kan.
Kar. Dai. Bşk. 7/793-3596/16625 sayılı yazısı.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Rotasyona tabi tutulan öğretmenlere ilişkin"
yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. 1739'sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 46 ncı maddesinde ' 'Öğretmenlikte yurdun
çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır. Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bölgelerarası yer
değiştirme esasları yönetmelikle düzenlenir" hükmü yer almaktadır. Bu maddeye dayanarak
hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer De
ğiştirme Yönetmeliğinde öğretmenlere çeşitli hizmet bölgelerinde belirli sürelerde çalışma zo
runluluğu getirilmiştir.
Rotasyon olarak bilinen sistemle öğretmenlerimizin gitmek istemediği bölge veya hizmet
alanlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amaçlanmış ve makul bir sürede o yerde çalışma
zorunluluğu getirilmiştir. Sistemin kaldırılması yerine, aksayan yönlerinin neler olduğunun te
spiti yapılarak giderilmesine çalışılmaktadır.
2. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlk
okul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinde; ortadereceli okulların ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin
aylıkları karşılığı ve ihtisasları içinde haftada 15, birinci devre öğretmenlerinin aylıkları karşılığı
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haftada 18, ortadereceli meslekî ve teknik okulların atölye meslek dersleri öğretmenlerinin ise
aylıkları karşılığı haftada 20 saat ders okutacakları, aynı Kanuna 2157 sayılı Kanunla eklenen
ek maddede de ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin aylıkları karşılığında haftada
18 saat ders okutacakları hükme bağlanmıştır. Adaletsizlik söz konusu değildir.
Bilgilerinize arz ederim.
Koksal Toptan
Millî Eğitim Bakanı
12. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis'de yapılacak olan afet konutlarına ilişkin
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/805)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Zeki Ergezen
Bitlis
Heyelan, çığ.ve diğer sebeplerden dolayı yeniden yapılması kararlaştırılan ve isimleri ekli
listede belirtilen 910 konutla birlikte toplam 1 353 afet konutu tespit edilmiştir.
Bakanlık olarak afet nedeniyle yapılması gerekli olan ve öncelikli il olması nedeniyle da
ha da önem arz eden Bitlis ilinin bu konutlarının yapımına;
1.

a)

Can ve mal kaybı kamuoyunu üzecek boyutta olduktan sonra mı?

b) Can ve mal kaybı genel hayatı etkiledikten sonra mı?
c) Ödenekler genel hayatı etkileyen afet olaylarında bulunuyordu, neden insanımızın can
ve mal kaybı olmadan önce bulunmuyor, lllada ödenek bulunması için bu insanların toplu
halde evlerinin yakılmalarını, toplu halde hayatlarını kaybetmelerini mi bekleyeceğiz?
2. Eğer yukarıdaki anlayış hâkim değilse, 1993 yılında bu ildeki konutların yapımına baş
lanacak mı?
T.C.
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/738

1.3.1993

Konu : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi
:
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisinin
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/805-3655/16806 sayılı yazısı.

2.2.1993

gün

ve

İlgi yazı ilişiğinde alınan Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı
soru önergesi incelenmiştir.
Bitlis ilindeki 3 yerleşim yerinde yapımı planlanan ve 1993 yılı yatırım programı içinde
çalışmaları sürdürülen 100 konut ile yine bu yıl programına ödeneksiz iş olarak alınan ve 57
yerde inşa edilecek olan 515 konut için de ek ödenek temin edilmesi halinde gereği yapılacaktır.
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Ayrıca, çeşitli afet olayları nedeniyle 26 yerde yapımı planlanan 480 konut da 1993 yılı
etüt-proje programında yer almakta olup, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra konutların in
şası bütçe imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecektir.
7269 sayılı Kanun uyarınca; genel hayatta etkili olmuş veya olması beklenen afetlerden
dolayı konutları yıkık-ağır derecede hasar gördüğü tespit edilenler ile zarar görmesi muhtemel
olduğu teknik.raporlarda belirlenen ve afetzede olduğu kabul edilen ailelerden ilgili Kanun hü
kümlerine göre borçlanma işlemlerini yapanlar inşaat yardımından yararlanmakta, bunun dı
şında kalanlara ise yardım yapılması mümkün olamamaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Onur Kumbaracıbaşı
Bayındırlık ve tskân Bakanı
13. — Kütahya Milletvekili A hmet Derin 'in, Kütahya - Tavşanlı Orman İşletme Müdürlü-»
güne verilen kadrolara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'in yazılı cevabı (7/839)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı Vefa Tanır tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
Ahmet Derin
Kütahya
Kütahya ili Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne verilen dört kadronun dağılımında hangi
kriter kullanılmıştır?
T.C.
Orman Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
• Sayı : KM.l.G.5/121-477

26.2.1993

Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 12 Şubat 1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/839-3739/17205 sa
yılı yazınız.
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, "Kütahya-Tavşanh Orman işletme Müdürlü
ğüne verilen kadrolara ilişkin yazılı soru önergesi" incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte
sunulmuştur.
Arz ederim.
Dr. Vefa Tanır
Orman Bakanı
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Kütahya-Tavşanlı Orman işletme Müdürlüğüne
Verilen Kadrolara ilişkin Yazılı Soru önergesi" Hakkında
Orman Bakanlığının Görüşü
Bilindiği üzere, bir plan ve program dahilinde ve Bütçe imkânlarıyla sınırlı olan ödenek
lerle yürütülen Ormancılık hizmetleri, iş ve işyerlerimizin özellikleri itibariyle mecburen mev
simlere bağlı olarak yerine getirilmektedir.
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tşyerlerimizde uygulanmakta olan İşletme Toplu tş Sözleşmesinin 18/e ve 39 uncu madde
leri gereğince iş mevsiminin sona ermesi ve ödeneklerin bitmesi sebebiyle, yıl boyu süreklilik
arz etmeyen ormancılık hizmetlerinde çalışan işçilerimizin hizmet akitleri istenmeyerekte olsa,
yeni iş mevsimine kadar mecburen askıya alınmaktadır.
Yıl içinde 50 000'in üzerinde mevsimlik işçi çalıştıran, Orman Genel Müdürlüğümüzde
şu anda çalışan kadrolu işçi adedi 2 770 civarındadır.
ölüm, emeklilik, ihraç, istifa gibi sebeplerle boşalan daimî işçi kadroları için, 3 790 sayılı
1992 Malî Yılı Bütçe Kanununa dayanılarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığından izin alınmış
ve alman 500 adet daimî işçi kadrosu, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüz dahil diğer 27
" Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına göre dağıtılmıştır.
Kadrolar, Toplu tş Sözleşmesinin ' 'işe tşçi Alınması ve Aranan Nitelikler" başlıklı 26 ncı
' maddesi ile, bu madde de bahsi geçen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimî Kadrolarına
tik Defa tşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'' başlıklı 12 nci
maddesinin (d) bendine bağlı kalınarak, işyerinde daha önce çalışan ve işyerlerimizin ihtiyacı
olan vasıf ve ehliyete sahip olan işçiler arasından seçim yapılarak dağıtılmıştır.
14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, İstanbul Üniversitesinin Süleymaniye'deki bahçe ve serasının boşaltıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'
un yazılı cevabı (7/856)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu arz ederim.
Saygılarımla.
Bülent Akarcalı
istanbul
tstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün Botanik Anabilim Dalının Süleymoniye'deki bahçesinde bulunan yaklaşık 9 000 tür bitkinin bulunduğu 16.5 dönümlük bahçe
ve seraların olduğu arazinin boşaltılmasını Hükümetiniz anlaşılmaz bir kararla istemiş bulun
maktadır.
1. Afrika'da yeni kurulan Devletler bile tabiî güzelliklerini korumak için çaba harcarken
böylesine akıl almaz, vicdana sığmaz bir kararı hangi gerekçeyle almış bulunmaktasınız?
2. Hatadan dönmekte fazilettir diyerek bu kararınızı düzeltecek misiniz?
3. Kararınızı düzeltmediğiniz takdirde bu tutumunuz çevre politikanız ve Hükümet'teki
Çevre Bakanlığının varlığı ile ters düşmeyecek mi?
4. Yanlış kararınızda ısrar etmeniz Sayın Başbakanın çevreye saygı ve duyarlılığını kanıt
lamak için geçen yıl Güney Amerika'daki Uluslararası Çevre Toplantısına gidişini turistik bir
seyahate çevirmez mi?
T.C.
Devlet Bakanlığı

26.2.1993

Sayı : B.02.0.004/2.1/01377
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 18.2.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/856-3787/17405 sayılı yazınız.
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İlgi yazınız ekinde gönderilen ve İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlı
ğıma yönelttiği "İstanbul Üniversitesinin Süleymaniye'deki bahçe ve serasının boşaltıldığı id
diasına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir.
Gereğini arz ederim.
Ekrem Ceyhun
Devlet Bakanı
İstanbul İli, Eminönü İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Mehmet Paşa yokuşu sokağı, 96 pafta,
494 ada, 27 parselde 17 789 m1 bir saha üzerinde İstanbul İl Müftülüğü binası, bitişiğinde aş
evi, meşihat arşivi ve kütüphanesi, Şer'i siciller arşivi binaları ile İstanbul Üniversitesi Fen Fa
kültesine bağlı Botanik Enstitüsü bulunmaktadır. Bu hazine arazisi 1960 yılında Hazinece Baş
bakanlığa tahsis edilmiştir.
1987 senesi Haziran ayında müftülüğün iş hacminin genişlemesi ve yeni binalara ihtiyâç
olduğu gerekçesi ile Botanik enstitüsünün Başbakanlığa tahsisli bu yerden çıkması için çeşitli
yazışmalara başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Diyanet İşleri Başkanlığından gön
derilen ilk yazı 15 Haziran 1987 gün 4589 sayı ile kayıtlıdır.
Konunun son günlerde kitle iletişim araçları ile kamuoyuna intikalinden sonra Bakanlı
ğımca Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'a gönderilen 11.2.1993 gün 00967 sayılı yazı
ile "tahliye talebinin, her iki kuruluşunda zarara uğramaması için gerekli düzenlemeler sonuç
lanıncaya kadar durdurulduğu" bildirilmiştir.
Hükümetimiz kurulduğu günden beri çevre konusunda gayet titiz ve dikkatli bir politika
izlemektedir. Bugüne kadar da bu politikadan hiçbir şekilde taviz verilmemiştir.
15. — Tbkat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Yatağan Termik Santralına filtre taktırı
lıp, taktmlmayacağına ilişkin sorusu ve Çevre Bakam Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı
cevabı (7/876)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Çevre Bakanı Sayın Bedrettin Doğancan Akyürek tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Ahmet Feyzi tnceöz
Tbkat
Halkın sağlığını ye çevre sağlığını tehdit eden Yatağan Termik Santralına filtre taktırmayı
düşünüyor musunuz?
TC.
.
Çevre Bakanlığı
Sayı : B.19.0.HKM.0.61.00.00
,
Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün Soru önergesi.

25.2.1993
•'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 19 Şubat 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/876-3833/17550 sayılı yazınız.
Yazı ve ekleri soru önergesi incelenmiştir.
Yatağan Termik Santralinde toz emisyonunu tutan Elektro filtre mevcut olmasma rağmen
desülfirizasyon tesisi mevcut değildir.
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Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre, kapasitesi 300 megavvatt üzerindeki yakma
tesisleri için, kükürtdioksit limiti 1 000 mgr/metreküp olup; bu limit değerinin çok üstünde
kirlilik yayan Santrale baca gazı desülfirizasyon tesisi inşası zorunludur.
Yatağan Termik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından açilmış
ve işletilmektedir. Baca gazı desülfirizasyon tesisinin kurulması, işletilmesi ve gerekli dış fi
nansman kaynaklarının temini ile ilgili çalışmalar da anılan Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.
Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına başvurulabilir.
Bilgilerinize arz ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
16. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonunun he
saplarını inceleyen birsayıştay denetçisine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan
Akyürek'in yazılı cevabı (7/879)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın B. Doğancan Akyürek tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
M. Vehbi Dinçerler
Ankara
Sayıştay Denetçisi Hasan Kalaycı'nın Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1990 ve 1991 yılı
hesaplarını incelemesi sırasında Fon'la mukavele yapan hak sahipleri ile yap(tığı görüşmeler
den, denetçinin Bakanlığınız personeline ve üçüncü kişilere verdiği bilgilerden; daha da önem
lisi hak sahiplerinin bize ve Bakanlığınıza yazdıklarından ve anlattıklarından öğrenildiğine göre;
1. Denetçinin, savunmaların bile alınmadığı safhalara uzanan incelemelerini bahane ederek
hak sahiplerinin tahakkuk etmiş alacaklarını ödetmediğiniz doğru mudur? Doğru ise böyle
bir yetkiyi hangi Kanundan almaktasınız?
2. Denetçinin ilk iddiasının yani bilgi isteme yazısının hiç bir şekilde "Sayıştay Kararı"
olmadığını, Sayıştay'ı bağlamadığını, Anayasal ve yasal bir hüküm taşımadığını bilmenize rağ
men ve başkaca herhangi bir hukukî ve kanunî gerekçeyle mukaveleleri iptal etmediğinize göre
sırf denetçinin yazısını ileri sürerek haklarını ödemediğiniz hak sahiplerinin idarenize tazmi
nat davası açması ve haklı olmaları halinde İdareyi tazminat ödemeye mahkûm ettirerek Hazi
neyi zarara sokmayacak mısınız? Bu şekilde ortaya çıkan gecikmelerin sorumluluğunu bizzat
siz kabul ediyor musunuz? Bu konuların keyfilikten arındırılarak "Hukukun geçerli-Devletin
işler" hale gelmesini sağlamayı düşünüyor musunuz?
' T.C. •
Çevre Bakanlığı
Sayı : ÖKM/296

'
25.2.1993

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına.
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 19.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/879-3837/17562 sayılı yazınız.
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ligi yazı eki, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait soru önergesine vermiş,oldu
ğum cevap yazı ekinde sunulmuştur.
Arz ederim.
D. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
Sorunuza vereceğim cevap, "doğru değildir" şeklindedir. Çünkü;
1. a) Sözleşmeler yeterli evraka dayandırılmamıştır.
b) Çoğu "eser sözleşmesi" veya "proje" niteliğini taşımaktadır. Sonuçlarının Bakanlığı
ve şartname isteklerini tatmin edecek nitelikte olması gerekmektedir. Oysa, teslim edilen proje
ve eserler üzerinde komisyonlarca yapılan incelemelerden olumlu değerlendirmeler çıkmamış
tır. Komisyonlarca tanzim edilen raporlar, eserlerin veya projelerin kabule uygun vasıfları taşı
madıkları şeklinde olmuştur.
c) özellikle Türksav Vakfı tarafından yürütülmekte olan "Yeşile Doğru" belgesel TV
filmi projesinde, işin iki ay önce 10 milyon TL. sermaye ile kurulan bir Vakfa verildiği, hiç
bir teminat alınmadan 1.7 milyar TL. proje bedelinin 1/3 nün anlaşmayı müteakip hemen vakfa
ödendiği, tespit edilmiştir.
d) Hak sahiplerine ödeme yapmama gibi kesin bir tavır veya karar içinde bulunulma
mıştır. Eksiklerin tamamlanması, eserlerin amaca uygun, sözleşmede belirtilen niteliklere ka
vuşturulması beklenmektedir.
e) Sözleşme proje ve eser dosyaları iki komisyon tarafından incelenmiş, Hukuk Müşa
virliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hukukî yönleri araştırılmış olup bunların dışında
ve mevzuata aykırı herhangi bir işleme tevessül edilmemiştir.
f) Sözleşmeye uygun, kabule layık proje ve eserlerin teslimini müteakip ödemeler yapı
lacaktır. Ancak, sözleşmeye uymayan, komisyonlarca kabule layık görülmeyen eser ve projele
rin teslimi, halinde kanunî yollara gidilecektir.
,
2. Bu işlemlerin Sayıştay Denetimi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bakanlığa atandığım ilk aylar
da eserlerin ve projelerin feslimi başlamış; bunlar komisyonlara havale edilmiş, komisyon ka
rarları uyarınca işlemler yürütülmeye başlanmıştır. Sayıştay'ın incelemelerinin ne safhada ya
pılacağını burada söylememe gerek yoktur. Çünkü, sizin bu konuları zaten biliyor olmanız
gerekir.
>
Netice itibariyle, herhangi bir hak sahibi mağdur edilmemiştir.
'

v

B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı

.

17. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Di/içerler 'in, Sayıştay denetçilerinin çalışmalarına ba
kanların müdahale etmeleri hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Çevre Bakam Bedrettin Do
ğancan AkyürekHn yazılı cevabı (7/880)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanr Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
M. Vehbi Dinçerler
Ankara
— 164 —

T.IÎ.M.M.

B : 75

2 . 3 .1993

O:3

Sayıştay Denetçisi Hasan Kalaycı'nın Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1990 ve 1991 yılı
hesaplarını incelemesi sırasında Fonla mukavele yapan hak sahipleri ile yaptığı görüşmelerden
denetçinin Bakanlığınız personeline ve üçüncü kişilere verdiği bilgilerden; daha da önemlisi hak
sahiplerinin bize ve Bakanlığınıza yazdıklarından ve anlattıklarından öğrenildiğine göre;
1. Sayın Başbakanın siz dahil bazı Bakanlara Sayıştay Denetçilerinin çalışmalarına mü
dahale edilerek geçmiş dönemin hesaplarının incelenmesinin yönlendirilmesinin istediği şek
linde size atfen çeşitli yerlerde konuşulan duyumların gerçek yönü var mıdır?
T.C.
Çevre Bakanlığı
Sayı : ÖKM/288

25.2.1993

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 19.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/880-3838/17563 sayılı yazınız.
İlgi yazı eki, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait soru önergesine vermiş oldu
ğum cevap yazı ekinde sunulmuştur.
Arz ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
1. Geçmiş dönemin hesaplarının Sayıştay Denetçisi tarafından incelendiği sırada Denet
çinin benim tarafımdan yönlendirilmesiyle ilgili olarak soruda bahsedilen hususun gerçekle bağ
daşır bir yanı yoktur. Sorumlu bir Bakan olarak böyle bir soruya müspet bir cevap vermem
mümkün değildir. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Hükümetimiz, Kanunlara, yönetim
ilke ve geleneklerine aykırı herhangi bir düşünce ve davranış içinde olamaz. Bu itibarla, Sayıştayı ve Sayıştay Denetçisini böyle bir suçlamaya karşın tenzih ederim. •
Diğer taraftan, devri iktidarınızda Sizin ve Sayın Selefimin yapmış olduğunuz bazı usul
süz ve keyfi işler o kadar bariz ki Sayıştay Denetiminden önce Bakanlık Teftiş Kurulu Kanalıy
la bunları incelettiriyorum.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
18. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sayıştay denetimine hangi kanuna da
yanarak müdahale edildiğine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in
yazılı cevabı (7/881)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
M. Vehbi Dinçerler
Ankara
Sayıştay Denetçisi Hasan Kalaycı'nın Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1990 ve 1991 yılı
hesaplarını incelemesi sırasında Fonla mukavele yapan hak sahipleri ile yaptığı görüşmelerden,
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Denetçinin Bakanlığınız personeline ve üçüncü kişilere verdiği bilgilerden; daha da önemlisi
hak sahiplerinin bize ve Bakanlığınıza yazdıklarından ve anlattıklarından öğrenildiğine göre;
/
'
1. Başında bulunduğunuz Bakanlığın Kuruluş Kanunu size Sayıştay Denetimi, Denetçi
nin ve/veya yaptığı incelemenin yukarıda ifade edilen yollar veya başkaca herhangi bir yolla
yönlendirilmesi konusunda görev ve yetki vermediğine göre yaptığınız bu uygulama hangi ka
nunlara dayanmaktadır? Dayanağını Kanundan almayan bir yetkiyi kullanma hakkınız yar
mıdır?
T.C.
Çevre Bakanlığı
25.2.1993
Sayı : ÖKM/294
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
tlgi : 19.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/881-3839/17564 sayılı yazınız.
ligi yazı eki, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait soru önergesine vermiş olduğum cevap yazı ekinde sunulmuştur.
Arz ederim.
ı
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
1. Bugüne kadar dayanağını kanundan almayan bir yetkiyi kullanmadım,
Soruda geçen hususlar doğru değildir. Bir Sayıştay Denetçisi denetim yaptığı Bakanlığa
her zaman gidip gelebilir. Sayıştay ve Sayıştay Denetçilerini ancak, kanunlar ve mevzuat yön
lendirebilir. Sizin de bu hususu iyi bilmeniz gerekirken böyle bir soru sormanız, birikiminiz
ve bilgi kapasiteniz konusunda şahsımda kuşkular uyandırmaktadır.
Ayrıca, bir Sayıştay Denetçisinin yönlendirilebileceğini de ilk defa sizden duyuyorum. Acaba
devri iktidarınızda böyle şeyler bluyormuyduki bu çeşit soru sorabiliyorsunuz? Ben, Sayın Ha
san Kalaycı'y1 sorunuzdaki ithamdan tenzih ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
19. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonunun de
netlenmesi sırasında Bakanlıkça müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre
Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/882)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
M. Vehbi Dinçerler
Ankara
Sayıştay Denetçisi Hasan Kalaycı'nın Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1990 ve 1991 yılı
hesaplarını incelemesi sırasında Fonla mukavele yapan hak sahipleri ile yaptığı görüşmeler
den, denetçinin Bakanlığınız personeline ve üçüncü kişilere verdiği bilgilerden; daha önemlisi
hak sahiplerinin bize ve Bakanlığınıza yazdıklarından ve anlattıklarından öğrenildiğine göre;
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1. Sayıştay Kanunu ile Muhasebe-i Umumiye Kanunu denetçilerin hangi şartlarda çalı
şacağını yazdığına, denetçiye denetimin bu ilk safhasında Sayıştay kademeleri müdahale ede
mediğine göre Kanuna aykırı hareket etme yetkisini hangi Kanundan almakta siniz? Böyle bir
uygulamanın suç teşkil edeceğini bilmekte misiniz?
T.C.
Çevre Bakanlığı
Sayı : ÖKM/290

'

25.2.1993

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 19.2.1993 tarih ve A.Q1.0.GNS.0.10.00.02-7/882-3 840/17565 sayılı yazınız.
İlgi yazı eki, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait soru önergesine vermiş oldu
ğum cevap yazı ekinde sunulmuştur.
Arz ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
1. Sayıştay Kanununun 46 ncı maddesinde;
Saymanlık hesapları 1 inci Başkanlığın görevlendireceği Denetçi tarafından ön inceleme
yapılarak incelemeye başlanılır.
a) Gelirler, alacaklar ve hakların tüzük yönetmelik ve kanunlara, bütçedeki tertiplere uygun
olarak takip ve tahsis edilip edilmediği,
,
b) Giderler tüzük, yönetmelik ve kanunlara, bütçedeki tertiplere uygun olarak yapılıp
yapılmadığı,
c) ödemenin istihkak sahibine veya vekiline yapılıp yapılmadığına bakılır.
2. Denetçi incelemesi sonucunda sorumluların savunmasını da aldıktan sonra rapor ha
zırlar.
Raporunda hesabın doğruluğu, belgelerin tam olup olmadığı, sorumluluk gerektiren hu
sus olup olmadığı konusunda raporunu yazar ve 1 inci Başkanlığa verir.
3. Birinci Başkanlık bu sonuçları yargılamak üzere ilgili daireye gönderin
4. İlgili daireye savcının görüşünü de alarak, yargılama yapar ve bir karar verir. Tazmin
veya Beraat.
5. Karar sorumlulara tebliğ edilir.
6. Kararlar için yasada yazılı sürelerde Düzeltme veya Temyiz edilebilir denilmektedir.
Bu hüküm muvacehesinde işlem yapan Sayıştay Denetçisine kimse karışamaz ve yönlen
dirme yapamaz. Bunları bilen, kanunlara saygılı bir kişi olarak benim, bu hükümlere aykırı
davranışta bulunmam söz konusu değildir.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
20. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in. Çevre Kirliliğini önleme Fonunun de
netimi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı
cevabı (7/883)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
M. Vehbi Dinçerler
Ankara
» Sayıştay Denetçisi Hasan Kalaycı'nın Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun 1990 ve 1991 yılı
hesaplarını incelemesi sırasında Fonla mukavele yapan hak sahipleri ile yaptığı görüşmeler
den, Denetçinin Bakanlığınız personeline ve üçüncü kişilere verdiği bilgilerden; daha da önem
lisi hak sahiplerinin bize ve Bakanlığınıza yazdıklarından ve anlattıklarından öğrenildiğine göre;
1. Adı geçen Denetçi ile TBMM Üyeler Lokantasında veya başka yerlerde birlikte öğle
yemekleri yiyerek ve sık sık makamınıza davet ederek yürütmekte olduğu "Sayıştay Denetimi"
konusunda ona talimatlar verdiğiniz, çalışma planında ve bazı kuruluşların incelenmesinin öne
alınması ve incelemenin sizin gösterdiğiniz yönlerden yapılması gerektiği ve benzeri konularda
yönlendirme, düzeltme, düzenleme ve zamanlama yaptığınız iddiaları doğru mudur? Doğru
değil derseniz ve bunların yapıldığı şahitlerle ispat edilirse siyasî tutumunuz ne olur?
2. Yukarıda açıklanan tutumunuz doğru ise bütün bunları 1983'den beri her nasılsa ve
ilk defa bu işle görevlendirilen denetçinin çevre Fonu konusundaki tecrübe ve bilgi eksiğinin
bizzat zat-ı aliniz tarafından giderilmesi gibi insancıl bir amaca mı matuftur?
TC. '
Çevre Bakanlığı

-

, 25.2.1993

Sayı : ÖKM/298
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 19.2.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/883-3841-17566 sayılı yazınız.
İlgi yazı eki, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait soru önergesine vermiş oldu
ğum cevap yazı ekinde sunulmuştur.
Arz ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
1. Bir Sayıştay Denetçisi ile bir Bakan T.B.M.M. lokantasında 6-8 kişilik bir masada kar
şılaşıp yemek yemiş olabilirler. Sorunuzu, Bakanın Sayıştay Denetçisi ile yemek yiyerek kendi
sini yönlendirmeyi amaçlaması olarak değerlendiriyorum. Böyle bir tavırdan kendimi ve De
netçiyi tenzih ederim.
Tesadüfen veya bilerek sizinle de yemek yiyebilirim. Bunda yadırganacak bir yön göremi
yorum. Sizin de aynı şekilde düşünmenizi diliyorum.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
21. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonunun de
netlenmesi sırasında verilmesi zorunlu belgelerin ve bilgilerin denetçiye verilmediği iddiasına
ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/884)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakam Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
,'
M. Vehbi Dinçerler
Ankara
Sayıştay Denetçisi Hasan Kalaycı*nın Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1990 ve 1991 yılı
hesaplarını incelemesi sırasında Fonla mukavele yapan hak sahipleri ile yaptığı görüşmeler
den, denetçinin Bakanlığınız personeline ve üçüncü kişilere verdiği bilgilerden; daha da önem
lisi hak sahiplerinin bize ve Bakanlığınıza yazdıklarından ve anlattıklarından öğrenildiğine göre;
1. Bakanlığınız Müsteşarlığının ve bağlı birimlerinin Denetçi Hasan Kalaycı'ya 2872 sa
yılı Kanunun 19 uncu maddesine göre verilmesi zorunlu belge ve bilgilerin tümünü vermediği
bir kısmım alıkoyduğu; hak sahiplerinin çaresiz kalarak bunları bizzat Denetçiye ilettikleri; De
netçinin bunları İdarenin ve Saymanın savunması zımnında lütfen kabul ettiği doğru mudur?
2. İşlemlerin bu şekilde yürütüldüğü hakkında bilginiz yoksa Bakanlığınızda ve Sayış
tay incelemesi üzerinde inceleme yaptırarak gerçekleri öğrenmekte fayda görür müsünüz?
3. 2872 sayılı Kanun ile 400 ve 409 sayılı (daha sonra 443 sayılı) Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde açıkça yazdığı gibi Fon işlerini yürütmekten ve tabi her türlü bilgi ve belgeyi ek
siksiz olarak Sayıştaya vermekten sorumlu ve görevli olan Müsteşarlığın kasten inceleme sonu
cunu belirli yönlere götürmek amacına matuf olarak böyle bir uygulama yapması ihtimali var
mıdır? Söz konusu Kanunları uygulamamak suç teşkil etmez mi? Eksik bilgi verildiğinin ve
bunu yapanlann tespiti için Teftiş Kurulunuzu harekete geçirmeyi böylece yönetiminizdeld İdareyi
ve çalışanları muhtemel bir suçlamaya karşı aklamayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Çevre Bakanlığı
Sayı : ÖKM/292

25.2.1993

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
ligi : 19.2.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/884-3842/17567 sayılı yazınız.
İlgi yazı eki, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e ait soru önergesine vermiş oldu
ğum cevap yazı eldnde sunulmuştur.
Arz ederim.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı

v

1-2-3. Bir evvelki yılın hesapları geçmiş yıllarda olduğu gibi yılın bitiminden itibaren kı
sa sürede Sayıştaya intikal ettirilmiştir. Verilmesi zorunlu belge ve bilgilerin hepsi verilmiştir.
1989-1990-1991 yılı Sayıştay Sorgusu muhataplarına tebliğ edildiğinde;
Eski Saymanlar, Eski Tahakkuk Memurları, Eski İta Amirleri olmak üzere hepsine Ba
kanlığımızdaki 2 nci nüsha evrak ve belgelerden, istedikleri evrak ve belgenin birer örnekleri
verilmiştir.
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Ayrıca istedikleri tüm bilgiler kendilerine ulaştırılmıştır. Finansman Dairesi Başkanlığı da
verdiği belgeleri imza karşılığı vermiştir. Bu konuda Bakanlığımızda tutanaklar, mevcuttur.
Teftiş Kurulu Başkanlığımızda görevli Bakanlık Müfettişlerince "Çevre Kirliliğini önle- .
me Fonu"nun 1989-1990-1991 yıllan hesapları 31.1.1992/29.5.1992 tarihleri arasında teftiş edilmiş
olup, teftiş sonucu 24.6.1992 tarih ve 1992/6-1 sayılı cevaplı rapor düzenlenmiştir. Raporda
belirtilen konulara verilen cevapların değerlendirilmesinde cevaplı raporda yer alan bazı mad
delere verilen cevaplar uygun görülmeyerek bu konuların incelenmesi ve soruşturma kapsamı
na alınması düşünülmüş 2.9.1992/12 sayılı Onay alınmıştır. Konuya ilişkin 1992/3-1 sayılı "So
ruşturma Raporu" Çevre Eski Bakanı Ali Talip özdemir'i de ilgilendirdiğinden adı geçenin
durumunun T.C. Anayasasının 100 üncü maddesine göre T.B.M.M. tarafından takdir ve ifasını
teminen Başbakanlığa arz edilmiştir.
Müsteşarlığın inceleme sonucunu kasten belirli yönlere götürmek amacı olduğundan bah
setmek, idarenin devamlılığı prensibini düşündüğümüzde, mantıkla bağdaşmamaktadır.
Sayıştayın yaptığı 1989-1990-1991 yılları Fon İncelemesi dışında, konu üzerinde Bakanlı
ğımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen idarî soruşturmalar da neticelendirilmiş olup, so
rumluları hakkında işlem yapılmak üzere Başbakanlığa intikal ettirilmiştir.
Ayrıca, Bakanlığa atandığım günden beri talebim üzerine, Teftiş Kurulu Başkanlığımız,
benim tasarruflarımı ve tüm idareyi rutin denetim allına almakta, işlemlerimiz mevzuat yö
nünden yapılabilecek her türlü incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu da bizim, sizlerin alışık ol
madığınız bir şekilde, kanunlara uyan bir idareyi gerçekleştirme yolunda olduğumuzu göster
mektedir.
B. Doğancan Akyürek
Çevre Bakanı
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5
GENEL GÖRÜŞME VE SVÎECÜS ARAŞTIRMASI
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÖŞİVİELER

____

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted- .
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14)
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendilîer ve 12 arkadaşının, toplumdaki
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün.100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7)
3. _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir,Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16)
5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin
tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ye 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin,, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)
8
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir gene! görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
10. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
o
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25)
14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüöğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
16. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
17. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi,
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnc.eöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/30)
20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/31)
21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
23. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
24. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun
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)
• • ' ' " .
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25. —Ankara Milletvekili t. 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 açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36)
/
26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim
politikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37)
29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/39)
30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40)
31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
32. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49)
33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
34. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51)
35.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)
36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/54)
38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde 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)
" 40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların Öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)
41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
42. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59)
43. _ Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını" açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60)
44. _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
45. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
46. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/63)
47. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
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48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
49. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67)
50. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/68)
51. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18)
52. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69)
53. _ ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22)
-' 54. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70)
55. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
56. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72)
57. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
58. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve Özel.
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74)
59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
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60. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi(10/80)
61. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çikarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
62. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü rnaddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) v"'
63. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85)
64. — Antalya Milletvekili Deniz Baykaî ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86)
65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88)
66. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91)
67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)
68. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93)
69. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
70. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
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71. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki *
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97)

6
SÖZLÜ

SORULAR

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)
2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
*3. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145)
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt,
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)
*6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147)
7. —-• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) .
*8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/199)
+9, _ Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve na
sıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204)
10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205)
•11. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
*12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)
*13. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216)
14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222)
*15. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223)
*16. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
17. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226)
18. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228)
19. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)
20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231)
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21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kazımkarebekır Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevim'.i'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235)
23. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236)
24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237)
25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.İ. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238)
26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239)
27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240)
*28. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandık
ları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241)
*29. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün1 içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)
*
30. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/243)
31. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244)
32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa "mürekkebi
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru
önergesi (6/327) (1)
33. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245)
34. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247)
35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)
36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252)
37. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/254)
38. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255)
39. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256)
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40. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257)
41. — îçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258)
42. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259)
43. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260)
44. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261)
45. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262)
46. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263)
'
47. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/264)
48. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/265)
49. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) '
50. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267)
51. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/268)
52. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
*53. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270)
54. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/271)
55. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü'soru önergesi (6/272)
56. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile,
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273)
57. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
58. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275)
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60. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/276)
*61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/277)
*62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278)
63. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279)
64. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280)
65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/282)
66. — istanbul 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)
67. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284)
68. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derih'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285)
69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ierin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286)
,
70. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287)
71. —Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288)
72. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesi
nin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289)
*73.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290)
74.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293)
75. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
76. —- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296)
77. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297)
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78. — Diyarbakır. Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298)
79. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299)
80. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300)
81.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğtu'nun, DYP'li bir milletvekilinin göre
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/302)
82. — İstanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)
83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye* ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/304)
84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/305)
85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/306)
86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba- .
kanından sözlü soru önergesi (6/307)
87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
89. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310)
90. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)
91. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312)
92. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/313)
93. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman
başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)
94. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama so
nuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315)
95.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)
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96. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle aynı
işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/317)
97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318)
98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319)
99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)
100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine
yapılan resmî gezide kiralanan uçaldara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321)
101. — 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)
102. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Üi Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)
103. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)
104.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325)
105. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326)
106. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328)
107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329)
108. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333)
109. -—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)
110. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335)
111. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)
112. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1)
113. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ün, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/337)
114. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339)
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115. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340)
116. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341)
117. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342)
118. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1)
119. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)
120. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344)
121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)
122. — 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)
123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347)
124. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)
125. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349)
126. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1)
127. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)
128. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)
129. —Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır
muhabirinin ölümüne ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül
ve Bulutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)
131. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)
132. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356)
133. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözfü-soru önergesi (6/357)
134. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358)
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135. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359)
136. — Ankara Milletvekili Vücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)
137. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361)
138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362)
139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363)
140. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)
141. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)
142. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/366)
143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/367)
144. ~ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368)
145. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369)
146. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370)
147. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371)
148. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372)
149. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373)
150. — tstanbul.Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374)
151. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendüler'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)
152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376)
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153. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377)
154. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378)
' - . • ' * .
155. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379)
156. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)
158. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382)
159. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383)
160. — tçel Milletvekili Ali Er'in, İspartaİline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384)
161.,— Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385)
162. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/386)
163. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387)
164. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryilmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)
166. —Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390)
167. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391)
168. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
169. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393)
170. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394)
171. —İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)
172. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru .önergesi (6/396)
173. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)
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174. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) ,.
175. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti- .
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399)
176. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400)
177. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401)
178. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402)
179. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403)
180. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404)
181. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405)
182. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406)
183. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407)
184. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408)
185. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldı ğr iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409)
186. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410)
187. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1)
188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1)
189. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKl Kömür Ocağında
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1)
190. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1)
191. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411)
192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin
Orman Bakanından sözlü soriı önergesi (6/412)
193. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/530) (1)
194. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)
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195. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415)
196.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VtP) hakkında
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)
197. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417)
198. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/542) (1)
199. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan söızlü soru önergesi (6/419)
200. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın; 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420)
201. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)
202. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422)
203. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)
204. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424)
205. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)
206. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426)
207. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)
208. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin', Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428)
209. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)
210. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/430)
•
211. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431)
212. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)
213. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433)
^
214. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434)
215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)
216. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî.Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)
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217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bulunup bulunmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
218. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
219. — Bayburt Milletvekili Bahattin EJçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)
220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442)
221.—istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik işletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443)
222.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444)
223.—Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445)
224. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446)
225. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)
226. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1)
227.—îstanbul'Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'in ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448)
228. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali ihracat
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449)
229. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen'ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/544) (1)
r
230. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1)
231. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, Nevşehir'ii) kalkınmada öncelikli
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1)
232. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450)
233. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451)
234. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel MüdürüBozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)
235. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan istanbul Cemil Reşit
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453)
20
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236. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi (6/454)
237r— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
238. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)
239. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458)
240. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459)
241.'— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460)
;
242. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461)
243. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)
244. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)
245. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464)
246. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)
247. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)
248. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467)
249. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)
250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)
251. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)
252. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)
253. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472)
254. — Bolu Milletvekili Abbas Înceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473)
255. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
256. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)
257. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477)
258. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)
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259.— Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)
260. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/480)
261. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483)
262. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484)
263. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485)
264. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) r
265. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487)
266. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)
267. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)
268. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)
269. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'hın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/566) (1)
270. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491)
271. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492)
272. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493)
273. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)
274. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495
275. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete. de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496)
276. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497)
277. —T İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498)
278. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)
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279. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500)
280. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
281. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)
282. — İzmir Milletvekili Veli Akşoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/579) (1)
283. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503)
284. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504)
285.— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505)
286. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506)
287. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1)
288. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507)
289. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/581) (1)
290. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508)
v
291. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509)
292. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510)
293. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve .
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511)
294. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512)
295. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513)
296. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514)
297. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515)
298. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)
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299.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517)
300. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518)
301. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümüldür sahillerinde bir otel satın^alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/519)
„ 302. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520)
303. — istanbul Milletvekili Halil Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)
304. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
305. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523)
306. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531)
307. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532)
308. —- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533)
309. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/586) (1)
310. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534)
311. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, istanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı
20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1)
312. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535)
313. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
314. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537)
315. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539)
316. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540)
317. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1)
318. •—• Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incöz'ün, Amasya iline entegre et tesisi kurulması
için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1)
319. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/548)
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320. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549)
321. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama
projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550)
322. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551)
323. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552)
324. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553)
325. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü-soru önergesi (6/554)
326. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de DiyarbakırKulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555)
327. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556)
328. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Koy Hizmetleri Müdürü ile
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557)
329. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558)
330. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan KeçiörenAntalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/559)
331. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağ- '
lık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560)
332. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, günlük bir gazetede yer alan
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562)
333. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563)
334. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından
sözlü soru önergesi (6/564)
335. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567)
336. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568)
337. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569)
338. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/570)
339. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571)
340. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572)
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341. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573)
342. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman tşletme Şefli
ğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/574)
343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575)
344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku- Iu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/576)
345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577)
346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)
347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583)
348. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584)
349. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585)
350. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590)
351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591)
352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592)
353.— Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593)
354. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594)
355. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595)
356. — Artvin.Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596)
357. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının
ürettiğİTnamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/597)
• •. •
358. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598)
359. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599)
360. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)
361. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601)
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362. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602)
363. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)
364. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ye PTT müdürlerinin
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi_(6/604)
365. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605)
366. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Sımak olaylarında vatandaşla
r a uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/606)
367. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/607)

7
K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a l inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992;
2.7.1992)
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun
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 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağılma tarihleri :
29.4.1992; 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 (1/160) (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 Hükmünde
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi :
16.10.1992)
7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
8. — İnsan Hakları, Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi :
30.6.1992)
9. —- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı :
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
10. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 11.1.1993)
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11. — Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla
Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun tki Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri
Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993)
12. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
13. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
X 14. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
15. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
16. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyal demokrat 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)
17. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2İ11.1992)
18. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276)
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S.
Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
X 20. — 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 21. — 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 22. — 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 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
Arasında Haya Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağılma (arihi : 21.2.1992)
X 24. — 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) (Dağılma tarihi : 28.2.1992)
X 25. — 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 26. — 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)
X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin 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 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sayısı :
88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
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)
X 30.—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)
X31.—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)
X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 33. — 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)
X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
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X 35. — 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 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği 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 37. — 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 38. — 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 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992)
X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992)
X 42. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık; İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 43. — 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 târihi : 23.9.1992)
44. — 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 45. — 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)
\ X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 47. — 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)
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X 48. — 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 49. — 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. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 50. — 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)
X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292)
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9:1992)
X 52. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
X 53. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü
Protokolün Onaylanmasına Dair 29,8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
,X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
X 55s. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
"..-»•
X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
. X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara- •
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
y
X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
.
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60. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
X 61. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736)
(S. Sayısı : 250J (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
X 62.— Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993)
X 63. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452)
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993)
64. — 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 : 15.6.1992)
X 65. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992)
66. —Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992)
67. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma
tarihi : 7.12.1992)
68. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992)
X 69. — 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)
70. — 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)
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71. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağılma tarihi : 3.7.1992)
72. — 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)
73. — 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)
'74. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9,10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 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.J.1992)
'
75. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80)
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
76. — 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)
,
77. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalar: Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi :
3.3.1992)
78. — 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)
79. — 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 MaddelerindeDeğişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma
tarihi : 27.4.1992)
80. — 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)
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81. — 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) ,
82. — 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)
83. — 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, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı :" 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
84. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi :
1.6.1992)
85. — 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)
86. — 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)
87. — 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)
88. — 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)
89. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 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)
90. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun T inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
91. ~ Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra 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) (Dağılma tarihi : 23.9.1992)
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92. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 SayılrKanun Hükmünde
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992)
93. — Edirne-Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma (arihi: 23.9.1992)
94. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
95. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi :
1.10.1992)
96. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi :
1.10.1992)
97. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık,
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
98. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağılma tarihi : 5.10.1992)
99. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
100. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
101. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi :
13.10.1992)
• , " . . . . - . •
102. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
103. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
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104. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10,1992)
105. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
106. — Terörle Mücadele, Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181)
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
108. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456)
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
109. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten. Kaldırılmasına Dâir Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992)
110. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
111. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
112. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438)
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
113. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi ; 10.11.1992)
114. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992)
115. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
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116. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7..1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26,11.1992)
117. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğtu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı tmar
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S.
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
118. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220)
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
• 119. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının,
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı:
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993)
X 120. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974^ 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234,1/235,1/236,1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243,
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129,
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi :
11.1.1993)
121. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993)
122. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi :
11.1.1993)
,
123. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
•
124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
125. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
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126. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456)
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
127. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
128..—• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, .1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993)
129. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993)
130. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının
ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
131. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
X 132. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
X 133. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993)
. ' ' '
135. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf
ye Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
136. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
137. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma
tarihi : 16.2.1993)
X 138. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993)
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X 139. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı :
297) (Dağıtma tarihi ; 24.2.1993)
140.—926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993)
141. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi
ileİlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Milletvekili Necmettin
Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun
Teklifi; Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/119, 2/541, 2/542) (S. Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993)
X 142. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293)
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
X 143. —Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) X 144.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ye Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı :
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
145. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1993)
146. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483)
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
147. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sa
yılı-Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534,2/597) (S. Sayısı :
308) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993)
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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