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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

III. — GELEN KÂĞITLAR 
VI. — YOKLAMALAR 
V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — SHP ve DYP Gruplarına mensup 131 milletvekilinin, Hac sırasında 

meydana gelen olayın güncelliği, önemi ve kamuoyunda yarattığı duyarlılık ne
deniyle konunun ivedilikle görüşülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisini 
Olağanüstü toplantıya çağrı önergesi (4/191) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 19 Temmuz 1990 Perşembe günü 
saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi 

3. — DYP Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
Konya Milletvekili Vefa Tanır ile, SHP Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletve
kili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac 
sırasında meydana gelen müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin müşterek önergeleri (8/29) 
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4. — Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu ve Zeynel Aslan'ın vefatlarına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1309) 295 

5. — Danimarka ve Inlgitere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in 
dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Gi
ray'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşanlığı tezkeresi 
(3/1287) 295 

6. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı 
İbrahim özdemir'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hü
samettin örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1288) 296 

7. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1289). 296 

8. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Ay
kut'un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Günvelik Bakanlığına, Devlet Baka
nı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1290) 296 

9. — Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1291) 297 

10. — Senegal*e gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1292) 297 

11. — Macaristan ve İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in 
dönüşüne Kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Gi-
ray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1293) 297 

12. — Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1294) 297 

13. — Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in 
dönüşüne kadar Küllür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1295) 298 

14. — Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in 
dönüşüne kadar Kültür Bakanlığına, Turi/m Bakanı İlhan Aküzüm'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1296) 298 

15. -— Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1297) 298 
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16. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Baka
nı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1298) 299 

17. — ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Cemil Çiçek'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1299) 299 

18. — ingiltere'ye gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne 
kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1300) 299 

19. — Belçika ve ingiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'-
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1301) 300 

20. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam ismail Safa Giray'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1302) 300 

21. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı ibrahim özdemir'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1303) 300 

22. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakam Cemil Çiçek'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1304) 301 

23. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Sağlık Bakam Halil Şıvgın'ın dönü
şüne kadar Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakam Ercüment Konukman'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1305) 301 

24. — Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'-
nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1306) 301 

25. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçe-
çiler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1307) 302 

26. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akka-
ya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1308) 302 

27. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Adalet Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin Önergesi (4/192) 302 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 302 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasın
da meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların ne
denlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/107); 302:303 

C) ÖNERİLER 304 

a) Danışma Kurulu Önerileri 304 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Kok
sal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletveki
li Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatanda
şımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergeleri üzerindeki görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapı
lacak konuşmaların 30'ar dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalış
ma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 304 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 304 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 304 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Kok
sal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletveki
li Onur Kumbaracıbaşı'nın, Haç sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatanda
şımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin müşterek önergeleri (8/29) 304:340 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 340 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 340 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Çernobil kazasından sonra ne kadar 

radyasyonlu çay imha edildiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1300) 340:344 

2. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Nusaybin Belediye Başkanının 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1308) 345 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul'daki bir şirket aracılı
ğıyla telefon dinleme cihazları ithal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1314) 346:348 

4. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, 20.4.1990 tarihinde Manisa'ya 
giden bir milletvekilinin Vali tarafından resmî törenle karşılandığı iddiasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1316) 348 
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5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye ile Sovyetler Birliği ara
sındaki ticarî sınır kapılarının açılması için çalışma yapılıp yapılmadığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1336) 349 

6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Avrupa'ya ihraç edilen Tekel ürün
lerinin pazarlama ve lisans hakkının özel bir firmaya verilmesinin nedenine iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1337) 350:352 

7. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Tekel*in bira üretimine son ver
mesinin nedenine ve fabrikada çalışan işçilerin durumuna ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1338) 352 

8. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, A.B.D.'nin Ankara Büyükelçisi
nin Washington'da yaptığı konuşmada ülkemizi eleştirdiği iddiasına ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1340) • 353 

9. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, 1 Mayıs 1990 tarihinde istan
bul'da meydana gelen olaylarda silah kullandığı iddia edilen polis memurları 
hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1341) 354 

10. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir İli Eşrefpaşa semtine spor 
sahası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ismet ozarslan'ın 
yazılı cevabı (7/1342) 355:356 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Sağ-Kur'la ilgili çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1345) 357 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Ordudan ihraç edildiği iddia edilen 
bir astsubaya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'ın yazı
lı cevabı (7/1347) 358 

13. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Cezaevine Aydın ve 
Gaziantep cezaevlerinden hükümlü ve tutuklu nakledileceği iddiasına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1351) 359:360 

14. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 1.1.1990 - 27.3.1990 tarihleri arasın
da gerçekleştirilen çimento ithalatına ve çimento sektöründeki grevin Devlete 
maliyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın yazılı cevapları 
(7/1352) 361:367 

15. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Kayseri ili Sarız ilçesi 
Sağlık Ocağında 22 doktorun görev yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1354) 368 

16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın polislerle birlikte üniversite öğrenci
lerine taş attığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdüldakir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1356) 369 

17. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, fikir suçu nedeniyle cezaevle
rinde bulunan basın mensuplarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Baka
nı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1357) 370:371 
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18. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ankara - Yenişehir Hekimevinde 
çalışan işçilerden bir kısmının işten atıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1359) 372 

19. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Denizli Valisi için yapıldığı 
iddia edilen karşılama törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve tçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1360) 373 

20. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Şereflikoçhisar Kaldırım ve Ka
yacık tuzlarında çalışan işçilerin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1363) 374:376 

21. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, UNESCO'nun bu yılki bü
yük ödülüne ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in yazılı ce
vabı (7/1364) 376 

22. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, köy ve mahalle muhtarları
nın telefon tesis, nakil ve konuşma ücretlerinde indirim yapılıp yapılamayacağı
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tlıncer'in yazılı cevabı (7/1366) 377 

23. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bir üniversite öğrencisinin 1 
Mayıs olaylarında yaralandığı iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başba
kandan sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1367) 378 

24. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizin, Avrupa Araştırma 
Koordinasyon Ajansı (EUREKA) içinde hangi projelere katıldığına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın yazılı cevabı (7/1368) 379 

25. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, teknik vasıfları yetersiz olan 
İspanyol CASA firmasına ait uçakların ülkemizce satın alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/1373) 380 

26. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hangi cezaevlerinde açlık grevi 
yapıldığına ve bu greve katılan hükümlülerin sayısına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1377) 382:383 

27. — tzmir Millitevekili Ahmet Ersin'in, Denizli'de düzenlenen festival 
ve eğlence gecelerine masrafı T.R.T.'den karşılanmak üzere özel görev emri ile 
tzmir Radyosu sanatçılarının gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar'ın yazılı cevabı (7/1380) 384:387 

28. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Polis Akademisi özel Sınıfına 
ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1385) 387 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, "Güneydoğunun ölümsüz 
Korucuları" adlı örgüte ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/1390) 388 
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30. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, öğrenci servisi araçları ile 
sürücülerinin kontrolüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/1391) 389 

31. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çekirdeksiz kuru üzümden Devlet 
desteğinin kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1393) 390:391 

32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca tahsis edilen taşıtların amacı dışında kullanıldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tsmet Kaya Erdem'in yazılı 
cevabı (7/1396) 392:407 

33. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Diyarbakır Tekel Başmüdür
lüğü Avukatının görevine son verilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1402) 407 

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 30 Ağustos zaferinin yıl
dönümü nedeniyle yapılacak törenlerin Kütahya Valiliği ve Garnizon Komutan
lığınca düzenlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı ismail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1407) 408 

35. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, istanbul ilinin su sorunu
nu çözüme kavuşturmak amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Allınkaya'nın yazılı cevabı (7/1414) 491:411 
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I 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu, buğday alımları ve ödemeleri, 
Ankara Milletvekili İbrahim Tez de, yerel yönetimler ve demokrasi; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Cumhurbaşkanlığının 1989 Malî Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1252) (S. Sayısı : 434) ile, 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat ilçesi Budaklı 
Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı 
ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/424, 2/149) (S. Sayısı: 391), ya
pılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı bildirildi. 

3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun (1/489) (S. Sayısı: 392) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, mad
delerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Daha önce alınan karar gereğince ve Anayasanın 93 üncü maddesi uyarınca 1 Eylül 1990 
Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 16.32'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yütnaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Edirne 

Mustafa Sattgiil . İsmaü Üğdül 

• 
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II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

125 İNCİ BİRLEŞİM 

19 . 7 . 1990 Perşembe 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

SHP ve DYP Parti Gruplarına mensup 131 milletvekilinin, Hac sırasında meydana gelen 
olayın güncelliği, önemi ve kamuoyunda yarattığı duyarlılık nedeniyle konunun ivedilikle gö
rüşülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisini Olağanüstü toplantıya çağrı (4/191) ve 

DYP Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ile SHP Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli 
Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, müştereken verdikleri, Hac mevsimi sırasında meydana 
gelen müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeler ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddeleri gere
ğince 19 Temmuz 1990 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin 
Başkanlık yazısı; 

Okundu. 

Adıyaman milletvekilleri Arif Ağaoğlu ve Zeynel Aslan'ın vefatına ilişkin Başkanlık tez
keresi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. 

Danimarka ve İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran İnan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın, 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne ka
dar Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın, 

Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

Senegal'a gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, 

Macaristan ve İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Çekoslavakya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

Avusturya ve Avustralya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşü
ne kadar Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün, 

Libya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çele
bi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

İngiltere'ye gidecek olan : 
Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Ke

çeciler'in, 
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Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek'in; 

Belçika, ingiltere ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı hüsamettin Örüç'ün, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan : 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 

Dinçerler'in, 
Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercü

ment Konukman'ın; 
Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne 

kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 
Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşü

ne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında meydana gelen 

ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit 
etmek amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/107); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdtki yerini alacağı ve Meclis araştır
ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında mey
dana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergeleri üzerindeki görüşmelerde Hükümet ve gruplar adina yapılacak konuşmaların 30'ar 
dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac mevsimi sıra
sında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/29) nin, yapılan öngörüşmelerden sonra, 
kabul edilmediği açıklandı. 

Genel Kurulun 5.6.1990 tarihli 122 nci Birleşiminde alman karar gereğince, 1 Eylül 1990 
Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yûmaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Bursa 

Mustafa Sarıgûl Mustafa Ertuğrul Ünlü 

• 
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III. — GELEN KÂĞITLAR 

1 1 . 6 . 1990 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanım Tasarısı (1/725) (Plan ve BUtçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.6.1990) 

2. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline ilişkin Kanun Tasarısı (1/726) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

3. — Şeker Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/727) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/728) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ti özel İdaresi Kanununun 116 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifl (2/380) (tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1990) 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kalkınmada 1 ve 2 nci öncelikli Yörelerde Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Kamu Görevlilerinin Tahakkuk Eden Vergileri Üzerinden 
İndirim Sağlayan ve Bu Bölgelerde Hayat Standardı Esasına Göre Beyanname Tanzimini Kal
dıran Kanun Teklifi (2/381) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı 
Maddesinin (F) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/382) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1990) 

4. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununda Dört Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/383) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1990) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Millî Eğitim Temel Kanununun 11 inci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/384) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.6.1990) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/385) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 
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Tezkere 

1. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1280) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM Başkanlığınca tahsis edilen taşıtların amacı 
dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru Öner
gesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1990) 

2. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Almanya'ya kaçırıldığı iddia edilen Zeus Sunağı
nın geri alınması için ne gibi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1990) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Amerika Çeltik Üreticileri Birliği ile yapıldığı 
iddia edilen anlaşmaya ve ülkemizdeki çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1990) 

4. — Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın, Kırklareli tli Merkez ve Kofçaz ilçelerine 
bağlı köylerde çiçek aşısı yapılan koyunlarda toplu ölümler görüldüğü iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1990) 

5. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya tli ve civarındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin zararlarının telafisi için neler yapılacağına ilişkin Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1990) 

6. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Abant'daki "Hastane Yönetimi ve Eği
timi Semineri"ne katılan Cumhurbaşkanının seminerdeki bir beyanına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1990) 

7. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğü Avukatının 
görevine son verilmesinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 

8. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ankara tli Mamak tlçesi Şirintepe (Dutluk) Ma
hallesindeki heyelan tehlikesine karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 

9. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait Yozgat 
tli Yerköy tlçesi Karaşar mevkiindeki Bayazıtoğlu Çiftliğinin arazisine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 

10. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen öğrenci
lerin sayısına ve öğrencilere "gençlik tatil kredisi" verilip verilmeyeceğine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 

11. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 1988 yılı ürünlerini tüccara satıp da parasını 
alamayan Ege Bölgesindeki tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1990) 
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12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 30 Ağustos zaferinin yıldönümü nede
niyle yapılacak törenlerin Kütahya Valiliği ve Garnizon Komutanlığınca düzenlenmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1407) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya - Seyitömer Termik Santralının 
maliyetine ve Seyitömer ve Tunçbilek santrallarının yıllık elektrik üretimlerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.1990) 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki yıllık elektrik üretim ve tü
ketim miktarına ve elektrik ücretlerine sık sık zam yapılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanhğa geliş tarihi : 11.6.1990) 

İS. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü Yıl Gümüş 
Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet bakanından yazılı soru önergesi (7/1410) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

16. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1984 mahallî seçimlerinden bu yana yurt 
dışı gezileri için izin verilen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il genel mec
lisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.6.1990) 

18. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde, tslam Kalkınma Bankası ile 
Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 yılında güvenlik güç
lerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1413) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.6.1990) 

19. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, İstanbul İlinin su sorununu çözüme ka
vuşturmak amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1990) 

19 . 7 . 1990 Perşembe 

Tasarı 

1. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/730) (Dışişleri ve Ana
yasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.6.1990) 

Teklifler 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 
inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/386) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1990) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde İlavesine İlişkin Kanun Teklifi (2/387) (Millî Savunma ve İçişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1990) 
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3. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün; Yurt Dışı Yazışmalarda Türkiye Kelimesinin 
Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi (2/388) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.6.1990) 

Tezkereler 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Bağ-Kur Genel Mü
dürlüğünün 1989 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tez
keresi (3/1281) (Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.1990) 

2. -— Baytoz (Bayzat) Temir Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1282) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1990) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğünün 1989 Yılı Çalışma Raporu ve Bitançosunun Sunulduğuna İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1283) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.6.1990) 

4. — A. Lütfi Polat Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1284) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1990) 

5. — Halis Aydoğdu Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1285) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1990) 

6. — Rize Milletvekili Şadan Tuzcu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1286) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasaklanan vatan
daşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/8S2) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1990) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile İlçesi Tek-
keönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/853) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1990) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile İlçesinde 
TV -1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/854) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1990) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile İlçesi Tek-
keönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/855) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1990) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile İlçesi Tek-
keönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1990) 

6. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkilatının ne za
man kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.6.1990) 
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7. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile İlçesine bağlı 
olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin "Orman dışı köy" olarak belirlendiği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.6.1990) 

8. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yararlandırılmamasının 
nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.6.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, savunma sanayii ile ilgili ihalelere ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1990) 

2. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, İdil Belediye Başkanı hakkındaki iddiala-
la ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.1990) 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı
nın görevinden, alınmasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1417) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14,6.1990) 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1990) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın turistik tesis açmak için kredi alan milletvekillerine 
ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1990) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Batıya göç 
eden vatandaşların sayısına ve güvenlik güçlerince boşaltıldığı iddia edilen köylere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1990) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde şeker fabrikası kurulup kurulma
yacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1990) 

8. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, yabancıların ülkemizde mülk edinmelerine 
imkân tanıyan ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen Yasa uyarınca yapılan satışlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1990) 

9. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetede yer alan et sorunu ve 
ülkemiz hayvancılığı ile ilgili araştırma yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1990) 

10. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.C. Ziraat Bankasınca hayvancılık kredile
rine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.6.1990) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın askerlik sorununa ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1990) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Eskişehir Cezaevinden 1989 yılında yapılan nakil 
sırasında meydana gelen ölüm olaylarının sorumlularına ve cezaevlerinin ıslahına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.6.1990) 
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13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, ALPET ve TÜPRAŞ bünyesinde müteahhit adı
na çalıştırılan işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkan
bğa geliş tarihi : 25.6.1990) 

14. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, T.R.T.'nih, 629 uncu Kırkpınar güreşleriyle il
gili yayınına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanbğa geliş tarihi: 25.6.1990) 

İS. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, Sivas Sağırlar Okulunun öğrenci kapasitesi
ne ve kayıt sırası gelen bir çocuğun bu okula alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanbğa geliş tarihi : 25.6.1990) 

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde başvuruda bu
lunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan ücretlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1990) 

17. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, ülkemizde mevcut sedir ağaçlarına ve 
son yedi yıldaki sedir ağacı kesimlerine ilişkin Tarım Orman ve'Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1990) 

18. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı kamu görevlilerinin milletvekillerine karşı 
olumsuz tavır takındıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1432) (Baş
kanbğa geliş tarihi : 26.6.1990) 

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan geçici işçilere 
sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1433) (Başkanbğa geliş tarihi : 26.6.1990) 

20. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, tzmir tli Konak ve Karşıyaka vapur iskelelerinde-
ki restoran ve kafeteryaların kiralanması için yapılan ihaleye ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1990) 

21. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İLKSAN ilçe yönetim kurulu üyelikleri 
için yapılan seçimlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 26.6.1990) 

22. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman tli Ermenek İlçesinde Türkiye 
Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1436) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1990) 

23. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, belediyelerce yapılmak istenen kültürel ve sportif 
faaliyetlere Ankara Valiliğince izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1437) (Başkanbğa geliş tarihi : 26.6.1990) 

24. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Cumhurbaşkanının kızı ve eski damadı ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.6.1990) 

25. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, olağanüstü hal uygulanan illerdeki 
bazı kamu görevlilerinin, zararlı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, bölge dışına tayin edil
dikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.6.1990) 
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26. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hat uygulaması nedeniyle yapılan 
harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.1990) 

27. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen olayla ilgili 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş «rihi : 
29.6.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi*nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşebbüsleri
nin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1990) 

29. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'in, bir Devlet Bakanının gümrüksüz olarak yurda 
kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.7.1990) 

30. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların "Rabıtat-ül Alem-il 
tslam Teşkilatı" tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1990) 

31. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafından satın 
alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.7.1990) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla tli Milas İlçesi, Güllük Kasabası 
Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1990) 

33. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, tLKSAN hakkındaki bazı yolsuzluk iddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.7.1990) 

34. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Uzunköprü Belediyesine tahsis edilen orman 
sahasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1448) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 13.7.1990) 

35. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının karşılaştıkları 
bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.7.1990) 

36. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı eski vatan
daşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1450) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.7.1990) 

37. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, 1984 -1989 yıllarında çeşitli fonlardan Baş
bakanlık bütçesine aktarıldığı iddia edilen tahsisata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1990) 

38. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, 1989 yılı Kasım ayından bu yana çeşitli fon
lardan Cumhurbaşkanlığı bütçesine aktarıldığı iddia edilen tahsisata ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1990) 
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39. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Ankara - Kurtalan ekspres tren seferle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1453) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.7.1990) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu îzmir hastanele
rinde görev yapan doktorlardan bazılarının başka illere tayin edilmesinin nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.7.1990) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir vatanda
şın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensuplarınca yakıldığı 
iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.7.1990) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, bir Milletvekiline resmî araç tahsis 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.7.1990) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, T.B.M.M. 
Plan - Bütçe Komisyonu Başkanlığı Sekreterine araç tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1990) 

44. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir hastanele
rinde görevli sağlık personelinden bazılarının başka illere tayin edilmesinin nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.7.1990) 

45. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya yöresinde 5 000'e yakın küçük ve 
büyükbaş hayvanın kaybolduğu iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1459) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1990) 

46. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'Un, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.1990) 

47. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, memurlara verilen son zamlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1461) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1990) 

48. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince Anka
ra Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece bazı usulsüz işlemler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.7.1990) 

49. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin Ankara Valisinin, şehrin bazı bölgelerinde al
kollü içki yasağı uygulaması başlattığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1463) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.1990) 

50. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Eskişehir İli Sivrihisar İlçesinde meyda
na gelen sel felaketinde zarar gören çiftçilere ne gibi yardım yapılacağına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.1990) 
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Genel Görüşme önergesi 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu başkanvekilleri İstanbul 
Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın; Hac mevsi
mi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/29) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — ısparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 Arkadaşının, Hac sırasında meydana 
gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uy
gun olarak İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 129 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşimini açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yokyama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 131 sayın milletvekilinin vermiş bulunduğu olağanüstü 
toplantı çağrı önergesi yoklamasından, yeterli çoğunluğumuz bulunmamıştır. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

» 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangiil (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
125 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'a kadar yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — SHP ve DYP Gruplarına mensup 131 milletvekilinin, Hac sırasında meydana gelen dayın 
güncelliği, önemi ve kamuoyunda yarattığı duyarîüık nedeniyle konunun ivedilikle görüşülebilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisini Olağanüstü toplantıya çağrı önergesi (4/191) 

BAŞKAN — Gündemimizin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan 
olağanüstü toplantı çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hac sırasında meydana gelen olayın güncelliği, önemi ve kamuoyunda yarattığı duyarlılık 
nedeni ile konunun ivedilikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alınması ge
rektiğinden; 

Ekli genel görüşme önergesini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 18 Temmuz 1990 Çarşamba günü saat 11.00'de Anayasanın 93 ve içtüzüğün 7 nci mad
desi gereğince olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 12 Temmuz 1990 

Hasan Fehmi Güneş (istanbul) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
Vefa Tanır (Konya) 
Mehmet Can (Adana) 
A. Sedat Doğan (Adana) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
Mehmet Tkhir Köse (Amasya) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Erol Ağagil (Ankara) 
Beşer Baydar (Ankara) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
Eşref Erdem (Ankara) 
ibrahim Tez (Ankara) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
l. Önder Kırlı (Balıkesir) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Cemal Şahin (Çorum) 
Adnan Keskin (Denizli) 
A. Hüdai Oral (Denizli) 
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Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Hikmet Çetin (Diyarbakır) 
M. Fuat Erçetin (Edirne) 
Erdal Kalkan (Edirne) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Zeki Ünal (Eskişehir) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Cumhur Keskin (Hakkâri) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Duduoglu (Hatay) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
öner Miski (Hatay) 
Ali Uyar (Hatay) 
Etem Cankurtaran (içel) 
D. Fikri Sağlar (İçel) 
M. tstemihan Talay (tçel) 
Yüksel Çengel (istanbul) 
Ali Haydar Erdoğan (istanbul) 
Mehmet Moğultay (istanbul) > 
Mustafa Sarıgül (istanbul) 
Mustafa Timisi (istanbul) 
Ali Topuz (istanbul) 
Veli Aksoy (izmir) 
Türkân Akyol (izmir) 
M. Turan Bayazıt (izmir) 
Halil Çulhaoğlu (izmir) 
Ahmet Ersin (izmir) 
Erol Güngör (izmir) 
Erdal inönü (izmir) 
Birgen Keleş (izmir) 
Neccar Türkcan (izmir) 
Ali Şahin (KAhramanmaraş) 
Vedat Altun (Kars) 
Gürcan Ersin (Kırklareli) 
irfan Gürpınar (Kırklareli) 
Erol Köse (Kocaeli) 
Ali Rıza Sirmen (Kocaeli) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Tufan Doğu (Muğla) 

— 292 — 



T.B.M.M. B : 125 

Musa Gökbel (Muğla) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
özer Gürbüz (Sinop) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Kazım özev (Tokat) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Kamer Genç (Tunceli) 
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 
Ertekin Durutürk (İsparta) 
Halit Dağlı (Adana) 
Orhan Şendağ (Adana) 
Baki Durmaz (Afyon) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
Adil Aydın (Antalya) 
İbrahim Demir (Antalya) 
Hasan Namal (Antalya) 
Hasan Ekinci (Artvin) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
T. Yaşar Gülez (Bolu) 
Abdulkadir Cenkçiler (Bursa) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
B. Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
E. Yıldırım Avcı (Denizli) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
Ahmet Küçükel (Elazığ) 
Ali Rıza Septioğlu (Elazığ) 
M. Tahir Şaşmaz (Elazığ) 
İsmail Köse (Erzurum) 
İbrahim Gürdal (İsparta) 
Fuat Kılcı (İzmir) 
Ömer Şeker (Konya) 
H. Cavit Erdemir (Kütahya) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
önol Sakar (Manisa) 
Sümer Oral (Manisa) 
Atilla Imamoğlu (Kahramanmaraş) 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Latif Sakıcı (Muğla) 
Doğan Baran (Niğde) 
Mahmut öztürk (Niğde) 
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Ahmet Neidim (Sakarya) 
Cemal Alişân (Samsun) 
trfan Demiralp (Samsun; 
Ali Eser (Samsun) 
Nafiz Kurt (Samsun) 
Hüseyin Özalp (Samsun) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Tevfik Ertüzün (Zonguldak) 
Yaşar Topçu (Sinop) 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 
Mehmet Gölhan (Sakarya) 
Selahattin Kılıç (Adana) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Ömer Barutçu (Zonguldak) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Abdullah Aykon Doğan (İsparta) 
tlyas Aktaş (Samsun) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 19 Temmuz 1990 Perşembe günü saat 15.00'te olağa
nüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bildirilmiştir. 

Doğru Yol Partisi Grup başkanvekilleri, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa TAnır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu başkanvekilleri istanbul Mil
letvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'mn; Hac mevsimi 
sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesini görüşmek için, İstanbul Milletvekili 
Hasan Fehmi Güneş ile Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 129 milletvekilinin istemi üze
rine Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Mecli
sini 19 Temmuz 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin toplantı günü hazır bulunmalarını ve bu çağrının, valiler tarafın
dan, illeri çevresindeki sayın milletvekillerine duyurulması rica olunur. 

Abdülhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
3. — DYP Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa 

Tanır ile SHP Grup başkanvekilleri istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili 
Onur Kumbaracıbaşı 'ntn, Hac sırasında meydana gelen müessif olaylar konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin müşterek önergeleri (â/29) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü ve içtüzüğün 7 nci maddelerine 
uygun olarak verilen bu önerge uyarınca görüşülmesi gereken Doğru Yol Partisi Grubu baş
kanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş 
ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac mevsimi sırasında meydana gelen ve yüz
lerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda, Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesini 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hac görevini yerine getirmek isteyen insanlarımıza hükümetlerin kolaylıklar sağlaması idarî 

geleneklerimiz arasında yer almıştır. Ancak, bu yıl Hac mevsimi öncesi ve sırasında yaşanan 
olaylar, yıllardır bu kutsal görevin yapılmasını kolaylaştırmakla bilinen devletimiz için güven 
ve itibar kaybına yol açmıştır. Hacca gidişte yaşanan kargaşa ve sorumsuzluk, yüzbinlerce in
sanımızın ibadet istek ve heyecanı, derin bir tepki ve umut kırıklığına dönüşmüştür. 

Hac sırasında meydana gelen ve sayısı henüz açıklanmayan yüzlerce vatandaşımızın ölü
mü, yaralanması ve ma! kaybına uğraması ile sonuçlanan facia ise, ülkemizde bir millî yas ya
ratmıştır. Toplumumuzu ve devletimizi yakından ilgilendiren bu büyük felaket karşısında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kayıtsız kalması düşünülemez. 

Kaybolan can ve malımız, zedelenen itibarımız, takipsiz kaldığı endişesi yaratan hak ve 
hukukumuz, olaya Türkiye Büyük Millet Meclisinin hemen el koymasını ve görüşmesini zo
runlu hale getirmiştir. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99, 100 ve 
101 inci maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını gruplarımız adına arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Koksal Toptan Vefa Tanır 

Doğru Yol Partisi Grup Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Fehmi Güneş Onur Kumbaracıbaşı 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
4. —Adıyaman Milletvekili ArifAğaoğlu ve Zeynel Aslan'ın vefatlarına ilişkin Başkanlık tezkeresi 

(3/1309) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan ve olağanüstü toplantı çağrı önergesinin konusu olan ge

nel görüşme önergesinin öngörüşmelerine başlamadan önce, Başkanlığın Genel Kurula bazı 
sunuşları vardır. 

Sunuşlar bölümünde Adıyaman milletvekilleri Arif Ağaoğlu ve Zeynel Aslan'ın vefat et
tiklerine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ' 
Adıyaman milletvekilleri Arif Ağaoğlu 27.6.1990 günü; Zeynel Aslan 2.7.1990 günü vefat 

etmişlerdir. 
Merhumlara tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Aziz arkadaşlarımızın yüce 

hatıraları önünde Genel kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 
Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin, 
5. — Danimarka ve ingiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'm dönüşüne kadar Dışiş

leri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam ismail Safa Giray 'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Crnuhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1287) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
Buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 4 - 9 Haziran 1990 tarihleri arasında Danimarka ve ingil

tere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Sovyet Sosyalist Cumlıuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı ibrahim Özdemir'in 

dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1288) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 -14 Haziran 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği'ne gidecek olan Devlet Bakanı ibrahim özdemir'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı ismet Ozarslan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1289) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 - 16 Haziran 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı is
met ozarslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1290) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

77 nci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 10 - 17 Haziran 1990 tarihleri 
arasında isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un dönüşü
ne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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9. — Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakam M. Wıbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1291) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomik işbirliği Teşkilatı (ECO) Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak ve görüşme
lerde bulunmak üzere, 15 - 20 Haziran 1990 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan Devlet 
Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçer
ler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Senegal'e gidecek olan Devlet Bakam H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1292) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İslam Konferansı Teşkilatı Enformasyon ve Kültür İşleri Daimî Komitesi Üçüncü toplan

tısına katılmak üzere, 12 - 18 Haziran 1990 tarihleri arasında Senegal'e gidecek olan Devlet 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çi
çek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu Bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — Macaristan ve İspanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar 

Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'm vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1293) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 - 23 Haziran 1990 tarihleri arasında Macaristan ve İspan
ya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. — Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet Bakam Mustafa Taşar'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam Melanet Keçeciler'in vekillik etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1294) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 - 23 Haziran 1990 tarihleri arasında Çekoslovakya'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönüsüne kadar Kültür 
Bakanltğtna, Turizm Bakam İlhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur-
baskanhğı tezkeresi (3/1295) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'nin Hazineleri Sergisinin açılışına katılmak üzere, 20-22 Haziran 1990 tarihleri 
arasında Avusturya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Hırizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

14. — Avustralya'ya gidecek olan Kültür Bakam Namtk Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar Kültür 
Bakanltğtna, Turizm Bakam ilhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur-
başkanlığı tezkeresi (3/1296) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Muhteşem Süleyman Sergisinin açılışına katılmak üzere, 24 - 30 Haziran 1990 tarihleri 
arasında Avustralya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı tlhan AkUzÜm'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

15. — Libya'ya gidecek olan Devlet Bakam Işm Çelebi'nin ölmüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1297) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22-24 Haziran 1990 tarihleri arasında Libya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

16. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Ism Çelebi'nin dönüsü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1298) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk firmalarınca Moskova'da gerçekleştirilecek yatırımların temel atma törenine katıl
mak üzere, 25-26 Haziran 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gi
decek olan Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı. H. Hüsnü Do
ğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

17. — ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakam M. Vehbi Dinçerler'in dönüsüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1299) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ozon tabakasını incelten maddeler hakkında yapılacak toplantıya katılmak üzere, 26 - 30 
Haziran 1990 tarihleri arasında ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

18. — İngiltere'ye gidecek dan Başbakan Yıldırım Akbulul'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı Afehrnet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığt tezkeresi 
(3/1300) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum ; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO Zirve Toplantısına katılmak üzere, 4-7 Temmuz 1990 tarihleri arasında İngiltere'ye 

gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Meh
met Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
19. — Belçika ve İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bazer'in dönüşüne kadar Dışişleri 

Bakanlığına, Mülî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1301) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak Üzere, 3-7 Temmuz 1990 tarihleri arasında Belçika ve İngiltere'
ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Sa
vunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
20. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ali Bozer'in,dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı

na, Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1302) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısına katılmak üzere, 10-14 
Temmuz 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşü
ne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
21. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı ibrahim Ozdemir'in dönüşüne kadar Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum/uırbaşkan-
hğı tezkeresi (3/1303) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2-9 Temmuz 1990 tarihleri arasında yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim ozde
mir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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22. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1304) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudî Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın ge
çirdikleri kaza ile ilgili olarak inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere 5 Temmuz 1990 tari
hinde Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

23. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'tn dönüsüne kadar Sağlık Ba
kanlığına, Devlet Bakam Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1305) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudî Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın ge
çirdikleri kaza ile ilgili olarak inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere, 11-13 Temmuz 1990 
tarihleri arasında Suudî Arabistan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne ka
dar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

24. — Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanhğma, Devlet Bakanı Işın Çekbi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1306) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak ve Türkiye - Avustralya Karma Ekonomik Komisyonu Birinci 
Dönem Toplantısına katılmak üzere, 12-23 Temmuz 1990 tarihleri arasında Yeni Zelanda ve 
Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Cumhurbaşkanı 
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25. — Çin Halk CumJıuriyetine gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in dönüsüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1307) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14-22 Temmuz 1990 tarihleri arasında Çin Halk Cumhu
riyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
26. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne 

kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'ntn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1308) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayramı Kutlama Törenlerine katılmak üzere, 18 - 22 Tem
muz 1990 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'mn vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

27. —Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Adalet Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/192) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyeliğini bir arada yürütemiyorum. 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilmek istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

A. Edip Uğur 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında meydana gelen ve 
yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107); 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu yıl hacca gitmek için, 160 bine yakın vatandaşamızın, hazırlıklarını yapıp, hac görevi
ni organize edecek Diyanet İşleri Vakfı ile bazı özel şirketlere üçüncü aydan başlayarak parala
rını yatırdığı; ama Haziran ayında, büyük bir kısmının gidemeyeceği sürpriziyle karşılaştığı 
bir beceriksizliğe şahit olduk. 

Bunun hesabı görülmeden, haccın bitiminde "Hac faciası" diyebileceğimiz çok elim olay 
ortaya çıktı; bir büyük laubalilik, ihmal ve kusur, yüzlerce vatandaşımızın canına, malına mal 
oldu. 

Şu anda ölenlerin sayısı tam belli değil; ama 600'ü geçeciği tahmin ediliyor. 
600 ocakta bayram kana bulandı. Sorumlular, bilgi temin edecekler, hak arayacaklar, bayram 

tatilinde!.. 
Böyle, canı ucuz bir millet hiç bir yerde yoktur. Bir ülkenin insanları bu kadar sahipsiz 

olamaz. 
Milletin merakla, acı içinde haber beklediği bir anda, devlet tatil yapıyor. Bunu, ciddiyet

le bağdaştıranlayız. 
7 gün evvel olmuş bu olayın bilinmeyen çok yönü var. Böyle bir olay milletçe, devletçe 

ihmal edilemez. 
İhmal ve kusurlar, içte ve dıştaki sorumlular ortaya çıkarılmalıdır; can kaybına sebep olanlar 

kim; mutlaka bilinmelidir. 
Bir tarafta sel felaketinde ölenler, öbür tarafta madende can kaybedenler. Tatil dönüşü 

trafik faciası... Bine yakın vatandaşımızı kaybettiğimiz günlerde", uzunca bir bayram yapan Hü
kümet ve Devlet dünyanın hiçbir tarafında yoktur. 

Bütün bu iddiaları araştırmak ve konuya Yüce Meclisin sahip çıkmasını temin etmek ama
cıyla, Anayasanın 98, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılması hususunu arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Süleyman Demirel (İsparta) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
Vefa Tanır (Konya) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Ömer Barutçu (Zonguldak) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Esat KıratI loğlu (Nevşehir) 
İsmail Köse (Erzurum) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında^yapılacaktır. 
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C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiüeri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiüeri istanbul Milletvekili Ha
san Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında meydana gelen ve yüz
lerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açdmasına ilişkin öner
geleri üzerindeki görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmalafın 30'ar dakika olması 
ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatdmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 18.7.1990 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. v 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

Doğru Yol Partisi Grubu 
Başkanvekili 

Koksal Toptan 

öneri : 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekiüeri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekiüeri İstanbul Millet
vekili Hasan Fehmi Güreş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın; hac mevsimi sıra
sında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların 30'ar dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiüeri Zonguldak Mülelvekil Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekiüeri istanbul Milletvekili Ha
san Fehmi Güneş ve Kocaeli Af illet vekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac mevsimi sırasında meydana ge
len ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açdmasına 
ilişkin önergeleri (8/29) 
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BAŞKAN — Genel görüşme önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 
Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda sırasıyla, Hükümete, si

yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, Hükümet ve gruplar için 30'ar dakika, önerge
deki imza sahibi için ise 10 dakikadır. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun Sayın Bakan. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum; Yüce Meclisin şahsında, bu olayda hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Bu toplantımızın sebebi şudur: 2 Temmuz 1990 günü Mekke yakınlarında meydana gelen 
tünel faciasıyla ilgili konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplantı tertip edildi. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kim etti? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Esas itibariyle mesele fevkalade ciddî 

olduğu için, herhalde, Yüce Meclis, bu ciddiyet içerisinde konunun tartışılması gerektiğinin 
idraki içerisindedir; vatandaş da bizden bunu bekliyor herhalde. Onun için, olayı sağlıklı bir 
şekilde değerlendirebilmek açısından ve bu hadisenin sıkıntısını da orada yaşamış bir insan 
olarak, yüreği yanan bir insan olarak olayı burada sizlere aktarmak istiyorum. 

Hadise, 2 Temmuz 1990 günü sabahın erken saatlerinde, (07.00 • 08.00 sularında) şeytan 
taşlamaya giden hacılarla, bu vecibeyi ifa etmiş olanların, dar bir mekânda karşı karşıya gel
diklerinde izdiham ve panik olması sonucu meydana gelmiştir. 

Tünel 600 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde olup, yapıldığı günden beri de geliş -
gidiş istikametinde kullanılan bir tüneldir. Tünelin bitiminden itibaren de, en az S00 metre uzun
luğunda bir köprü başlamaktadır. Bu köprünün yerden yüksekliği de 8 metredir. 

Bu rakamları verişimin sebebi, o mekân burada tam olarak zihnimizde teşekkül edemedi
ği için, belki izahta da birtakım zorluklar olacağı için, kabataslak da olsa, bu üzücü olay ora
da nasıl meydana geldi, niye bu kadar büyük boyutta bu hadise meydana geldi, onu kafamızda 
tam olarak şekillendirebilmektir. 

Hakikaten, olay yeri ve oranın tabiat şartları tam bilinmediği zaman, bunu değerlendir
mek mümkün değil. Olayı, Mekke'den döndükten sonra basından da izledim. Zaman zaman 
gazetelere bir tünel konulmuş.:. O tünel, orası da değil; bir başka yerdeki tünel, sanki hadise 
orada cereyan etmiş gibi gösteriliyordu. Bir tüneldir; ama fevkalade sıkıntılı bir geçiş imkânı 
veren bir tüneldir. 

Hadiseye muhatap olmuş olan ve çok şükür hayatlarını kurtarmış olan vatandaşlarımı
zın, görevlilerimizin ve Suudî yetkililerin verdikleri bilgiler ışığında, hadisenin meydana gelişi 
şöyledir: 

Belirtiğim saatte şeytan taşlama vecibesini yerine getirmek isteyen ve tünelden ve köprü
den geçip, mezkûr yere gitmek isteyen vatandaşlarımız, tünelin çıkışına 15-20 metre kala 

— 305 — 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 O : 2 

mesafede, şeytan taşlama görevini yapmış olan ve ifadeye göre de, daha çok Afrikalı hacıların 
öncülüğünü yaptığı, atletik yapılı ve fizikî güçleri yerinde olan ve büyük bir nümayiş havası-
içerisinde tünele doğru gelen binlerce kişinin, işte bu tünel çıkışına 15 - 20 metre kala mesafe
de, köprü üzerindeki dar bir alanda, bir panik yaratılması sonucu, bu hadisenin meydana gel
diği ifade edildi. 

Karşıdan Afrikalı hacıların geldiğini gören bizim vatandaşlarımız belli endişeye kapılarak 
-ve başka memleketlerin hacıları da herhalde o endişeleri yaşamış olsalar gerek ki- geriye dön
mek istemişler, dönememişler... Sağa, sola gidiş imkânı yok... Zaten orada tünel ile 8 metre 
yüksekliğindeki köprü var... tleri gitmek istiyorlar... O taraftan da onbinler geliyor... Yani, bu 
500-600 metrekarelik dar bir alan içerisinde binlerce insan sıkışıp kalıyor ve neticede, yaşlı, 
fizikî gücü yerinde olmayan, atletik bir yapıya sahip olmayanlar, bu hadisede hayatlarını kay
bediyorlar. 

Hadise olur olmaz, başlangıçta bu görevi yerine getirip, sağlık görevini devralmak üzere 
olan sağlık görevlilerimiz, hemen yakında bulunan merkezlere müracaat etmek suretiyle -bizim 
kendi merkezlerimiz de dahil- olaya bir an evvel sağlık ekiplerinin müdahalesini temin ediyor
lar. tik anda olay yerine 17 ambulans geliyor. Bunun 15 tanesi bizim ambulanslarımız olup, 
Türkiye Diyanet tşleri Başkanlığının orada görev yapan sağlık ekipleridir; iki ambulans da Su
udî makamlarına aittir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kızılayın da yok muydu Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Efendim, hatibin sözüne müdahale etmeyelim lütfen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — Sırası geldiği zaman, herhalde onu da 

biraz sonra ifade ederiz. 
Hadise bu şekilde cereyan ettikten sonra, bu sağlık ekipleri ve daha sonra gelen ekipler, 

derhal yaralıları ve ölüleri yakındaki hastanelere taşıyorlar ve orada gerekli işlemler yapılmaya 
başlanıyor. 

Bu hadise cereyan ettiği gün, Suudî Arabistan yetkilileri, bu olayı kamuoyuna "Birkaç 
kişinin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili küçük bir olay" tarzında takdim ediyorlar. Buna rağ
men, gelen bilgilerden, hadisenin, ifade edildiği gibi küçük olmadığı anlaşılınca, Riyad Büyü
kelçimiz derhal Mekke'ye gidiyor, ayın 3'ü itibariyle. Cidde'de bulunan Başkonsolosumuz ve 
oradaki yetkililer ile Mekke'de görev yapan Din tşleri Müşavirliğimiz de dahil olmak üzere, 
orada 10 kişilik bir komite oluşturuluyor. Hadiseyi takip edebilmek, ölmüş olan vatandaşları
mız varsa onların tespiti, yaralılarımız varsa onlara sahip çıkmak ve tedavilerini yapmak ve 
yaptırmak üzere çalışmaya başlıyorlar. 

Tabiatıyla işin hemencecik anlaşılamamasının, boyutunun orada bizce tam olarak .tespit 
edilememesinin birtakım sebepleri var. Bu sebepleri de başta şunun için ifade ettim: 

Oradaki şartlar bilinmeden, dinî vecibe bilinmeden, "Neden böyle oldu; kimlik tespitleri 
niye hemen birinci gün yapılamadı; neden sıhhatli bir açıklama yapılamadı?" gibi hususların 
hepsi spekülasyon mevzuu olur. Onun için, burada her şeyin objektif ve en ufak teferruatına 
kadar anlatılmak mecburiyeti vardır. 

Bu hadiseden dolayı yüreği yanmayan, ıstırap duymayan bir tek Türk insanının olduğunu 
tahmin etmiyorum. Bu işin siyasî bir yönü yoktur ve siyasî nema çıkarılacak bir konu olmadığı 
için de, objektif olarak anlatmak istiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Kabul etmek gerekir ki, hac ibadeti, şekil şartları fevkalade çok olan bir ibadettir. Belli 
davranışların, belli vecibelerin, belli yerlerde ve belli zamanlarda yerine getirilme mecburiyeti 
vardır; bunu tehir edemezsiniz, takdim edemezsiniz, bir başka yerde de yapamazsınız. O saat
te, o dakikada, o zamanda, o yerde, o vecibelerin yerine getirilmesi gerekiyor. 

tşte, hadise bayramın birinci günü cereyan ettiği için, hacılarımızın, Arafat'tan, "Mina" 
denilen bu tünelin olduğu yere intikali, orada çadırlarda kalmaları, bir kısım vatandaşlarımı
zın, arkadaşlarının herhalde 15 kilometre aşağıda bulunan Mekke şehrinde olduğu kanaatine 
sahip olması; Mekke'de olanlarda da, kayıp arkadaşlarının, herhalde çadırlarda bulunuyor in
tibaının uyandırılmış olmasıdır ki, başlangıçta, "acaba ne kadar Türk hacısı bu olaya muha
tap oldu, ne kadar kişi bu hadiseden zarar gördü?" hususunun tespitinde, bu vecibeden dolayı 
birtakım sıkıntılar olmuştur. Ama buna rağmen, 10 kişilik "Kriz Komitesi" olarak ifade edi
len bu komite, gerek Emniyet Genel Müdürlüğüne, gerekse hastanelere ve sağlık ocaklarına 
müracaat etmek suretiyle, "ölen ve yaralananlar arasında Türk vatandaşlarımız var mıdır?" 
diye, hakikaten 24 saat çalışmışlardır. Oranın çalışma şartlarını içinizde bilenler vardır; orada 
bu işlerin yürütülmesinin ne kadar zor olduğunu bilen arkadaşlarımız vardır. Bütün bunlara 
rağmen, canlarını dişlerine takarak, oradaki görevlilerimiz vazife ifa etmişlerdir. Bu kürsüden 
onlara teşekkür etmek bir borçtur; bunu burada yerine getirmek istiyorum. 

Hadisenin bir an evvel açığa çıkmasında ve ne kadar insanımızın bu Olayda hayatını kay
bettiğinin, kısa sürede belirlenememesinde bir başka etken daha vardır. Hac ibadetinin bu saf
hasında, orada bulunan 2 milyona yakın insanın tamamı ihramlıdır; yani, dikişsiz, iki peşte-
maldan ibaret, üzerlerinde bir örtü vardır. Bir de, bu peştemal düşmesin diye, üzerine bağla
dıkları bir kemer ve o kemer üzerine sokuşturulabilen (kimlik, nüfus cüzdanı veya o kişinin 
hangi milletten olduğuna ve hangi şahıs olduğuna dair) küçük birkaç şeyin dışında, kıyafet 
itibariyle başka bir şey yoktur. O sebeple, bu olayda hayatlarını kaybedenlerin kimliklerinin 
tespiti, bu özel kıyafet sebebiyle, bu zaruretten dolayı da, fevkalade zor olmuştur. 

Bir üçüncü sebep daha vardır : Hadisede çok büyük ölçüde, herkes kendi derdine düştüğü 
ve canını kurtarmak istediği için, itişip kakışmalar sırasında ihramını düşüren, üzerindeki ke
merini kaybeden -oradaki vatandaşlarımız bunu biliyor- yüzlerce binlerce kişi, bu ihramlarını, 
tabiri caizse, ip yapıp, köprüden sarkmak suretiyle canını kurtarmaya baktığı için, cesetler, üst
lerinde herhangi bir kimlik ve örtü bulunmayacak tarzda ortada kalmıştır. Dolayısıyla, değil 
kimliğini tespit etmek, uyruğunu tespit etmek dahi fevkalade zor olmuştur. Bu teferruatı açık
lamayı şunun için yapıyorum: Gerek önergede, gerekse basınımızda "Bugüne kadar halen bu 
sayı niye tespit edilemedi; ölen kaç kişimiz var; bu bilinemiyor" tarzındaki ifadelerin gerekçe
leri bunlardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Böyle bir meydanda, sadece, insan olduğu belli. Hatta bu cesetleri, bu resimleri görme 
imkânını bulanlar, cesetleri tefrik edebilmenin, teşhis edebilmenin zor olduğunu görmüşlerdir. 
Ayak altında, nerede ise linç olmuş, eşkâli değişmiş, morarmış olan cesetlerin, hangi millete 
ait olduğunu tespit etmek dahi mümkün değildir. Suudî Arabistan makamlarının bize verdiği 
resmî bilgiye göre de, kimliği ve uyruğu belli olmayan halen 525 ceset vardır. Dolayısıyla, bun
dan dolayı, ne kadar ölümüzün, bu hadiseden dolayı hayatını kaybeden vatandaşımızın oldu
ğu belli olamamıştır. 

Buna rağmen, oradaki görevlilerimiz, gerek kafile başkanlarından, gerek seyahat acenta-
ları yetkililerinden, gerekse Mekke'de bizatihi Kabe'ye yakın bir mesafede daimî bir merkez 
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olarak bulunan Din İşleri Müşavirliğine müracaat etmek suretiyle, bu hadisenin içerisinde bu
lunan ve hayatından endişe ettiği veya öldüğüne şahadet getirdiği kişiler ile ilgili tespitler yapıl
mış; bu tespitlerin sıhhatine kani olduğumuz ölçüde de, bunlar kamuoyuna duyurulmaya çalı
şılmıştır. 

Hadisenin boyutunun büyümeye başladığı anlaşılınca, biz derhal olay yeri olan Suudî Ara
bistan'a gittik. Beraberimizde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Turizm Bakanlığı yetkilileri 
ve kamuoyuna sağlıklı ve sıhhatli bir bilgi ulaştırabilmek bakımından da TRT ve Anadolu Ajan
sından görevlilerle olay yerine gittik. Orada en evvel, bu komiteden, son gelişmeler, kayıpları
mız, hastanede olanlarımız ve bununla ilgili sorunlar ile ilgili bilgi aldık, öğleden sonra, bu 
sene hacca vatandaşlarımızı götürmüş olan 27 tane seyahat acentasının temsilcileriyle bir 
tespit, bir değerlendirme yaptık. "Sizin kafilelerinizden kaç kişi ölmüştür, kaç kişi halen ha
yattadır, kayıtlarınız var mıdır?" diye araştırdık. Bu toplantıları her gün yapmak suretiyle, ka
muoyunun buradaki beklentilerini gidermeye çalıştık; ama demin söylediğim sebeplerden do
layı zorluklarla karşılaşıldı. 

Bir başka zorluk da şuradan kaynaklanıyor: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sena de 
hacca çok değişik kanallardan gidenler olmuştur. Niye halen kesin rakam verilemiyor, verilme
si mümkün değil, onun izahı için bunları söylüyorum. 

Birincisi, Diyanet Vakfının götürdüğü kimseler. Bunlar, 20 bin kişi civarındadır. Büyük 
ekseriyeti havayoluyla, 2 500 kişi civarında da yurt dışından giden vatandaşlarımız. 

32 bin kişi civarında seyahat acentalarının götürdükleri. Bunlar bakımından çok fazla prob
lem olmamıştır. Nitekim, ilk açıklamaların Diyanet kanalıyla gidenlerden yapılmasının sebe
bi, kafile başkanlarının belli olması, listelerinin belli olması, hemen onlardan sıhhatli bilgi ata 
nıp, ilk açıklamalar o kanaldan yapılıp, hiç olmazsa, o kanaldan giden 20 bin hacımızın yakın
larını meraktan kurtarmaktır. 

Hemen akabinde, seyahat acentalarımızm yetkilileriyle görüşülmüş, onlarla ilgili sıhhatli 
bilgiler alınmaya çalışılmış, onlarda da açıklanmış; ama her sene olduğu gibi -altını çizerek 
söylüyorum- umre maksadıyla giden, Ramazan ayını orada geçiren, bu bayramı da hacda ifa 
ettikten sonra, Türkiye'ye dönme arzusu taşıyarak 3 aydan beri Arabistan'da bulunan 3 bin
den fazla vatandaşımız vardır. Bunlar, münferit kanallardan gitmişlerdir veya toplu olarak git
mişlerdir. Dolayısıyla, bunların sayısını bilebilmek mümkün değildir. 

Bir başka konu : Orada, yüzbinden fazla, çalışan işçimiz vardır. Arabistan'da bulunduk
ları için -çalıştıkları işyerlerinden izin almak suretiyle- Hac ibadetine karışmış olanlar vardır. 
Ayrıca, münferit olarak, Avrupa'dan vize almak suretiyle, Türkiye'ye giriş çıkış yapmadan, 
doğrudan Cidde'ye ve Mekke'ye intikal eden vatandaşlarımız vardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Rabıta tarafından kaç kişi götürülmüş? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — İşte, kesin rakamın verilemeyişinin ve 

oradaki çalışmaların çok süratli yürütülememesinin sebeplerinin başında bunlar gelmektedir. 
Ama, buna rağmen, eldeki bütün imkânlar kullanılmak suretiyle, ilgili makamlarca gece gün
düz bu çalışmaları süratlendirmek suretiyle, kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi istenmiştir. 

Orada bulunduğumuz süre içerisinde, bir taraftan hastaneleri ziyaret ederek, vatandaşla
rımızın bu konuda olaya ışık tutacak, olayın izahına dair açıklamalarını dinledik. Çünkü, bu
rada, olayın sabotaj olabileceği, ışıkların söndüğü, havalandırmanın çalışmadığı, bir iki gün 
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evvel Mina'daki çadırların yandığı, orada birtakım patlayıcı maddelerin atıldığı tarzında, bi
zim basınımızda da yer alan birtakım iddialar var. Hadiseye tam bir vuzuh getirebilmek bakı
mından, bilgi vermek isteyen herkesi dinledik. Verilen bu bilgilerin ışığında, Suudî makamlar
la yapacağımız görüşmelerin esaslarını tespit etmeye çalıştık. Aynı zamanda seyahat acentala-
nnın da bu noktada söyleyebilecekleri varsa, onları da tespit ettik ve orada bulunduğumuz sü
re içerisinde, konuyla alakasından dolayı Sağlık Bakanı, hadisenin Mekke'de cereyan etmesin
den dolayı Mekke Emiri; Hac organizasyonundan sorumlu olması hasebiyle Hac ve Evkaf Ba
kanı; emniyet, asayiş, can ve mal güvenliğinden sorumlu olması hasebiyle de tçişleri Bakanıyla 
görüşme yaptık. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Rabıta'nın götürdüklerinden kaç kişi ölmüş? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Şimdi dinleyin de, bu Rabıta filan, o 

neyse, cevabınızı alırsınız. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Dinleyelim, ayıp oluyor. 

SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — önce bir dinleyelim. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Yani, Türkiye'yi ne zaman bu slogan
lardan kurtaracağız? Yani, slogan toplumu olmaktan ne zaman kurtulacağız da, işin esasına 
ineceğiz?! Bakın, onu anlatmaya çalışıyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Yani, Rabıta ile, sununla bununla alakası yoktur; Allan bin türlü belasını versin onun da bu
nun da... Türk vatandaşı olmak, bizim için en büyük şereftir. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Türk vatandaşı olmayı, bir başka devletin kralı olmaya tercih ederiz; bunu her
kesin bilmesi lazım. Onun için hiç öyle Rabıta filan meselesi yok. 

Şimdi, olayı teferruatıyla anlatıyorum ki, bu 55 milyon insan, bizler de bu insanların tem
silcileri olarak, meseleyi, doğru baza oturtalım, yanlış istikametlere sevk etmeyelim. Onun için, 
bu konuda verilemeyecek hesabımız yoktur. Bu meseleyi burada nasıl konuştuysak; hadisede 
kusur var mıdır, yok mudur, bize izahat veren ilgili generale -hem de kapalı kapılar ardında 
değil- basın mensuplarımızın, Türk temsilcilerimizin, görevlilerimizin huzurunda, "Bu hadi
sede sizin kusurunuz vardır. Aldığınız tedbirler, bizi, beni tatmin etmemiştir" diye çok açık 
olarak söylemişizdir. 

Evet, Suudî Arabistan, hadiseyi, bir kaza ve kader meselesi olarak görmüştür; ama, biz 
de kendilerine söylemişiz: "Biz millet olarak da, insan olarak da Allah'ın takdirine inanırız. 
Allah'ın hukuku ayrıdır, Allah'ın hesabı ayrıdır; ama, kul olarak sen ne tedbir aldın, onu ba
na söyle." Üslûbumu da değiştirmeden, cümleyi aynen söylüyorum: "Sen kul olarak, insan 
olarak, görevli olarak ne tedbir aldın, onu bana söyle" 

Verilen izahat beni tatmin etmedi ve ben de açık olarak kendilerine söyledim. Gayet açıktır. 

Mal ve can güvenliğiyle ilgili tedbiri almak, devlet olmanın gereğidir... Orada meydana 
gelen hadiseden dolayı, Hükümetimizin, milletimizin, bizim bir kusurumuz yoktur; bir taksi
rimiz yoktur. Bunu burada açık olarak ifade ediyorum. Çünkü, bunu niye söylüyorum?.. Za
man olmuştur ki, meseleyi, o üzüntü içerisinde, biraz daha kaderci bir anlayışla değerlendir
meye, herkes Suudî Arabistan paralelinde göstermeye çalışmıştır. Biz birinin avukatlığını yapa
caksak, bu milletin avukatlığını yaparız; başka hiç kimsenin avukatlığını yapmamıza da gerek 
de yoktur, lüzum da yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Orada, şu an bizim 426 vatandaşımız hayatım kaybetmiştir. Dolayısıyla, biz orada, bunun 
hukukunu aramaya geldiğimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, Suudî Arabistan'dan, bu 
vatandaşlarımızın haklarım korumaya geldiğimizi, bu olayı vuzuha kavuşturmaya geldiğimizi 
de yine -kapalı kapılar ardında değil- diplomatik üslûbun da çok ötesinde, kendilerine açık 
ve seçik ifade etmişizdir. 

Bu meselede Hükümet fevkalade kararlı davranmıştır. Çünkü, bu mesele bizim mesele
miz, bu mesele millî meseledir. Onun için burada olağanüstü toplandık. 

Orada vatandaşımızın hakkı zayi olacak; bizim ona tarafsız kalmamız, ona bigâne kal
mamız, bizim devlet ve hükümet anlayışımızla bağdaşmaz. Ne gerekiyorsa, bunu o ciddiyetle 
orada söylemeye çalıştık. Zannediyorum, Meclis de bu ciddiyet içerisinde bu meseleyi ele alı
yor. tnşaüah, vatandaşımızın üzüntüsünü bir ölçüde, böylece hafifletmiş oluruz. 

Oraya gidişimize sebep olan, acil iki konu vardı: Birincisi, vefat edenlerin durumudur. İkin
cisi, hac görevini yapmış, süratle Türkiye'ye dönme arzusu taşıyan, kardeşini, eşini orada kay
betmiş veya çok samimî arkadaşı gözünün önünde linç edilmiş o insanların bir an evvel Türki
ye'ye dönme arzularını, vatan arzularını biz orada gördük ve bizatihi yaşadık. İlgili zevatla 
görüştüğümüz konuların başında, bu insanlarımızın bir an evvel Türkiye'ye dönmeleri gerek
tiği konusu gelmektedir. Eski usullere, eski yerleşik usullere itibar ederek, bu insanların hudut 
kapılarında bekletilmemden gerekiyordu; bunları görüşmeye çalıştık. 

Onun için, görüştüğümüz meselelerin özü, esası şudur: Sürem yarım saat olduğu için, te
ferruatını burada anlatmak lüzumunu duymuyorum. Kendilerinden 19 maddelik -benim im
zamı taşıyan- talepte bulunduk; bunu basınımıza da intikal ettirdik. 

Biz neleri istedik: 
1. Bir an evvel bu insanların kimliklerinin tespit edilmesi lazım. 
Kimlik tespitinde zorluk var. Hacca iştirak edenlerin sayılarının çokluğu sebebiyle, deği

şik kanallardan gitmeleri sebebiyle, ihramlı oluşları sebebiyle, kimliklerini kaybetmeleri sebebiyle. 
Bir de, kimliklerin Latin harflerinden Arapça'ya çevrilişinde -yanlış okumalardan dolayı, 

yanlış anlamalardan dolayı- kimlik tespitlerinde hakikaten zorluk olmuştur. Arapça'da Sadi-
ye, Şaziye, Şadiye hepsi aynı harflerle yazılıyor, oradaki kimlik tespiti yapan şahıs bunu nasıl 
okuduysa, bizim kayıtlarımıza öyle geçmiştir. Sonradan bakmışız ki, bu hanımefendi çok şü
kür yaşıyor veya "öldü" dediğimiz bir başkası sağ çıkıyor, "sağ" denilen, ölü çıkıyor... Bu 
türlü zorluklar var. 

Biz demişizdir ki, bu işin, bir an evvel vuzuha kavuşması lazım. Bu kadar devletin hacıla
rından, orada az ya da çok sayıda, hayatlarını kaybedenler olmuştur; ama, halen Suudilerin 
kurduğu komitede kimlik tespiti için çalışan -bizim talebimiz üzerine çalışan- sadece Türk gö
revliler vardır; başka bir devlete bu imkân da tanınmamıştır. 7 tane Türk memur, halen, gerek 
zatî eşyaların belirlenmesinde, alınmasında, bize verilmesinde; gerekse bu kimliği meçhul, mil
liyeti meçhul, gerekse kimliği belli olmakla beraber, iltibasa mahal veren bu durumların orta
dan kaldırılabilmesi için, halen 7 tane memurumuz bu komitede görev yapıyor. 

Biz bunları istedik; zatı eşyalarının bize verilmesini istedik. Bu olay sebebiyle bütün im
kânlarını kaybetmiş olanların Türkiye'ye gönderilmelerini, karayoluyla gelmiş olup, ama bu 
hadise sebebiyle artık karayolundan dönme imkânı olmayanların Suudî Arabistan tarafından 
-kusur kendilerine ait olduğu için- Türkiye'ye gönderilmelerini istedik. Bunların hepsi orada 
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yazıldı, söylendi. Nitekim, Sağlık Bakanımızın da gidişi ile beraber, hem buradan giden uçak, 
hem de oradan tahsis edilen uçakla, gerek bu hadise sebebiyle rahatsız olanlar, gerekse başka 
sebeplerle rahatsız olanlar Türkiye'ye getirilmeye çalışıldı. 

Üzerinde durulan bir başka konu: Görevi bitmiş ve Türkiye'ye dönme arzusunda olanla
rın, Arar hudut kapısında bekletilmeden gönderilmesidir. Uygulanan eski usul şudur: Kaçak 
işçi girişlerini önleyebilmek için, Suudî Arabistan, huduttan kaç kişi girdiyse, çıkışta da o ka
dar sayıyı istemektedir, o şahısları görmek istemektedir. 40 kişi girdiniz, 35 kişi kapıda bekli
yorsunuz... O beş kişinin öldüğüne, ya da kaybolduğuna dair resmî bir belge ibraz etmeden, 
kafileler, Kerbala Çölünde, o zor şartlar altında, 60 derece sıcağın altında bekletilir. 

Olağanüstü bir durum olduğu için, beklenmedik bir durum olduğu için ve bu belgelerin 
düzenlenmesi de zaman alacağı için, bizim hacılarımızın bekletilmemesi istenmiştir; süratle bun
ların Türkiye'ye gönderilmesi istenmiştir. Şu günkü tarih itibariyle hacılarımızın yüzde 90'ı Tür
kiye'ye gelmiştir. Gelemeyenler, bir bürokratik engelden değil, bir takvime bağlı olarak bunlar 
Suudî Arabistan'a gittikleri ve bir takvime bağlı olarak döneceklerinden, yollardaki konakla
ma imkânları, huduttaki konaklama imkânları da dikkate alınarak, belli bir takvime bağlı olarak 
henüz gelememişlerdir. Ay sonuna kadar orada, hac ibadeti sebebiyle gitmiş olup da, kalan 
hiçbir hacımız da olmayacaktır. 

Uzun süre hudutta kafileler bekletiliyor, öldüğüne ya da kaybolduğuna dair resmî bir belge 
verilemediği takdirde, kişi başına 1 600 riyal para alınıyor; Türkiye'ye gönderilmelerini temin 
bakımından, tşte, biz demişizdir ki; bu insanlarımız, bu olay sebebiyle üzerlerindeki menkul 
mallarını, parasını, pulunu da kaybettiği için, bu 1 600 riyali verme imkânı yok; Türkiye Cum
huriyeti Devleti olarak biz bunları tekeffül ediyoruz. Şirketlerimize bu bilgileri verdik; burada 
Seyahat Acentaları Birliğine bizatihi ben söyledim. Büyükelçimiz, hac sonrasına kadar orada 
görev yapmaya devam edecek. Deliller müessesesine de aynı şekilde söyledik; "şayet teminat 
mektubu isteyen olursa, biz devlet olarak bunu vermeye hazırız" dedik. Nitekim, şirketleri
mizden ve şahıslarımızdan, kayıplarla ilgili teminat mektubu isteyen olursa, bu teminat mek
tupları verilmektedir. Burada şirket ismini zikretmeyi uygun bulmuyorum. Bulduğumuz bu çö
zümler sayesindedir ki, hacılarımızın yüzde 90'ı, kafilelerinde noksanlık olmasına rağmen, bugün, 
Türkiye gelmiş durumdadırlar. 

Siyaseten bir boşluk meydana gelmemiştir. Bizden başka da -açık olarak ifade ediyorum-
bakan düzeyinde hadiseyi takip eden bir başka devlet olmamıştır. Hadisenin hemen akabinde 
biz gittik, arkasından Sağlık Bakanımız gitti. Dolayısıyla, Türk vatandaşlarının şahsî hakları
nın korunması noktasında, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağımızı orada ifade 
ettik, halen de ifade etmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, dün de Suudî Arabistan Hac ve Evkaf 
Bakanı, Kral adına Sayın Cumhurbaşkanına mesaj getirdi. Bu da, en üst düzeyde bu mesele
nin halen takip edilmekte olduğunun açık seçik delilidir. 

Şimdi, bu hadiseler olduktan sonra, elbette birtakım beklentiler vardı. Siyasî parti liderle
rimiz, bu hadise sebebiyle verdikleri demeçlerde, beyanlarda, Hükümetten neler bekliyorlar, 
bunları ifade etmişler, tik beyanları, tabiî olarak.normal olarak, bir, "geçmiş olsun" dileğidir; 
ondan sonra tarih itibariyle ajans haberlerine bakıyoruz: 

"Bu felaketin nedenlerini meydana çıkarmak, Suudî Arabistan Hükümetinin bütün is
lam âlemine karşı görevidir. Hükümet olayın peşini bırakmasın." 

. Olayın peşini bırakmış mıyız? Böyle bir tereddüt var mı? 
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"Bu felaketin nedenlerini ortaya çıkarmak, Suudî Arabistan Hükümetinin bütün tslam 
âlemine karşı görevidir." Yine benzer bir beyan... 

"Türk Hükümeti tarafından dikkatle takip edilmeli ve olayın peşi bırakılmamalı." Bu da 
yine bir beşka beyan. 

O tarihte ben Arabistan'dayım. Bu beyan 6.7.1990 tarihlidir; benim gidiş tarihim bundan 
evveldir. Onun için, bu beyanlar yapıldığı zaman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti oradadır, 
görevinin başındadır ve Başbakanvekili de Ankara'dadır. 

Bir başka konu... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Başbakan neredeydi?.. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇÎÇEK (Devamla) — Sayın Başbakan da NATO toplantısın

da Türkiye'yi temsil ediyordu. Herhalde çok fazla tatil yapıldığı için, bu haberler, bu silsilei 
meratip biraz kayboldu gibi geliyor bana!.. 

"Bir an evvel, ölenlerin kesin sayısının ve kesin kimliklerinin bilinmesi lazımdır. Ayrıca, 
bu olayın nasıl meydana geldiğinin de halkımıza izah edilmesi gerekmektedir. Bu kadar çok 
vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmasını takipsiz bırakamayız." Yani, esas itibariyle bizden 
istenen nedir: 

1. Kusurun kimde olduğunun orta yere çıkarılması isteniyordu. 
Kusur, hukukî bir kavram olmasına rağmen; bir bilirkişilik meselesi, bir uzmanlık mesele

si olmasına rağmen; orada ne gibi tedbirler alınabilirdi, bunlar ayrı bir inceleme konusu olma
sına rağmen, bana verilen bilgilerden tatminkâr olmadığımızı, bu olayda kusurun o tarafa ait 
olduğunu, bizim vatandaşımızın bir kusurunun olmadığını ifade ettik. Muhalefet bizden bunu 
istiyordu... 

2. Olayın takibinin yapılması isteniyordu. 
"Olayın takibi yapılsın..." 
Halen, dün akşama kadar, bugün sabaha kadar bu olayın takibini yapıyoruz. Bu olayın 

hemen birkaç gün içerisinde neticelenmesi de -demin söylediğim gibi- işçilerimiz sebebiyle, Um-
re'ye gidenler sebebiyle, münferit olarak gidenler sebebiyle, kimliklerdeki karışıklıklar sebe
biyle mümkün olmayıp, bir süre daha bu çalışmaların yapılması gerekmektedir. Verilen rakamlar 
her halükârda belli tereddütleri ifade etmektedir. Takibini yapmaya devam ediyoruz. 

3. Olayla ilgili açıklama yapılsın isteniyordu. 
Alınan bilgiler ışığında, burada açıklama yapıldığı gibi, olayı takiben, oradaki bilgileri 

elde ettikten sonra, 9 Temmuz 1990'da döndüm; Hükümete bilgi verdim ve ayrıca basın top
lantısı düzenleyerek kamuoyuna da bilgi vermeye çalıştık. Bunu takiben, milletin temsilcileri 
olması hasebiyle, demokrasinin gereği olması nedeniyle, bu meseleyi millî bir mesele olarak 
kabul ettiğimizden dolayı, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, hem Mecliste gru
bu bulunan siyasî partilerimizin sayın liderlerine, hadisenin teferruatı ile ilgili bilgi vermeye 
çalıştık. Bu hadise sebebiyle doğru değerlendirme yapılabilmesi, doğru kaynaktan bilgi alına
bilmesi, varsa tereddütlerinin izale edilebilmesi bakımından, bu bilgiyi vermeyi zarurî bulduk. 
Demokrasinin gereği bu ise, bunu yaptık; millî mesele olmanın gereği bu ise, bunu yaptık. Ka
muoyuna açıklansın isteniyorsa, hem kamuoyuna, hem de onların temsilcilerine açıklama yaptık. 
Yani, muhalefetin de bu hadisenin o üzüntülü günlerinde bizden istediği budur. Yani, ondan 
sonra mesele hangi mecraya dökülüyor? Onun münakaşası da herhalde burada yapılıyor, yapı
lacaktır. 
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Şu hadisede, mevcut şartlar içerisinde -bakınız, bunu ifade ederken, şunu bilhassa belirt
mek istiyorum, altını çizerek söylüyorum, "mevcut şartlar içerisinde" diyorum- oranın şartla
rı bilinmeden, bizim ne şartlar altında, ne surette hadiseyi takip ettiğimizi takdir etmek de fev
kalade zordur, imkânsızı mümkün kılmaya çalışarak, gece gündüz demeden bu ıstırabın bir 
ölçüde dindirilebilmesi, üzüntülerin bir ölçüde hafifletilebilmesi bakımından, elimizden gelen 
gayreti gösterdiğimizi, göstermeye devam ettiğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyurom. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel Başkan, Sayın Erdal tnönü söz almıştır. 
Buyurun Sayın tnönü. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, bu yıl hac görevinin yerine getirilmesi sırasında yaşanan çok üzücü 
olayda kaybettiğimiz hacılarımıza Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve bütün Türk Ulusuna baş
sağlığı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün, bu feci kazanın nasıl meydana geldiği hakkında Hükümet
ten bilgi almak; kazadan önce ve sonra gereken önlemlerin alınıp alınmadığını öğrenmek; ka
zada yetkililerin ihmali var mı, yok mu, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarının hakları
nı korumak için, onlara yardımcı olmak için neler yapabiliriz; bütün bunları bir genel görüş
me içinde ele almak maksadıyla, Meclisimizin olağanüstü bir toplantısını yapıyoruz. 

Böyle bir toplantı yapılmasını, muhalefet partileri olarak biz istedik. Aslında gereken, Hü
kümetin, kendiliğinden öne çıkarak, kamuoyunu bir an önce aydınlatmak, muhalefet partile
rinin fikirlerini açıklamalarına fırsat vermek için, bu olağanüstü toplantı çağrısını Hükümetin 
yapmasıydı, çağırmasıydı. 

Bekledik ve gördük ki, iktidar, herhalde yakın geçmişte eşi az bulunan, 500 civarında -her 
gün sayı arttığına göre 500'den fazla- vatandaşımızın toptan ölümüne sebep olan böyle feci 
bir olayı, Meclise bilgi vermeyi gerektirecek ağırlıkta kabul etmiyor! Olayda, ihmali, sorumlu
luğu olanların meydana çıkarılması, ölenlerin yakınları için tazminat istenmesi gibi hayatî ko
nuların çözümünde, Meclisin soruna sahip çıkmasının önemini gene anlamıyor.... Bütün bun
lar bir tarafa, ölen bütün vatandaşlarımızın hatıralarını anmak görevi için bile Meclisin değe
rini fark etmiyor!.. 

Ama, diyeceksiniz ki, yalnız hacdaki felaket değil; son haftalarda ulusumuzun bugününü 
ve yarınını yakından ilgilendiren, olumsuz yönde ilgilendiren daha birçok olay meydana gel
di... örneğin, Karadeniz Bölgesinde, Trabzon'da, Giresun'da pek çok vatandaşımızın hayatına 
malolan,zararı trilyonları bulan sel felaketi oldu ve bu felaketin açtığı yaralar, daha şartlamadı. 

Memurlarımızın umutla bekledikleri, en yüksek düzeylerde yapılmış çeşitli vaatlere daya
narak sabırsızlıkla bekledikleri temmuz dönemi ücret artışı, gene enflasyonun altında kaldı; 
tam bir hayal kırıklığına neden oldu ve memurlar bugün her yerde, zaptedilmez bir tepki için
de bulunuyorlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dış politikada, her alanda yeni bir yenilgiye, yeni bir mev
zi ve itibar kaybına uğruyoruz. Hükümet yetkilileri düzensiz bir ricat havası içinde, münferit 
çabalarla yeni geri mevziler bulmaya çalışıyorlar. 

Dünyanın yeni gelişen, barışçı, demokratik rekabet ortamında, NATO müttefiklerimiz, 
kendilerine yeni üstünlük alanları arayıp bulurken, biz, modası geçmiş, artık önemi kalmamış 
kozlara hâlâ sarılmaya çalışıyoruz. 

Avrupa Topluluğu, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, bize karşı, tutumlarını, tavırlarını 
açıkça değiştirirken, biz niçin hâlâ devletimizin bu kuruluşlara yeni bakış açısının, dost bildi
ğimiz devletlere yeni yaklaşımların ne olması gerektiğini Mecliste konuşmuyoruz; Hükümetin 
ne düşündüğünü ya da düşünmediğini öğrenmiyoruz, duymuyoruz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İç siyaset konuşmuyoruz. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ya, Güneydoğudaki ayrılıkçı haraket ve mücadelenin bu
gün vardığı yer nedir? Durumda düzelme mi vardır, gerileme mi vardır? oradaki vatandaşları
mızın hali nedir, ne olmuştur? 

Sayın milletvekilleri, bütün bu konular, Meclisi ayrı ayrı olağanüstü toplantılara çağıra
cak kadar önemlidir ve günceldir; ama, Hükümet, demokrasimizin başlıca güvencesi olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, bu hayatî sorunlara sahip çıkmasını istemiyor; önemli konuları 
hep Meclisten kaçıran, olağanüstü hal kararnamelerini bile Genel Kurulda görüştürmeyen tu
tumunu sürdürüyor. 

Sayın milletvekilleri, saydığım olaylar içinde, insanlarımızın doğrudan hayatına mal ol
duğu için, en güncel mahiyet gösteren hacdaki kaza konusunu aydınlatmak için, kaybettiğimiz 
hac şehitlerine asgarî görevimizi yerine getirmek için, bu olağanüstü toplantıyı istedik ve bu
gün yapıyoruz; ama, gereken odur ki, bu konudaki görüşme tamamlandıktan sonra yeni bir 
toplantı çağrısı yapılsın ve bir hafta süreyle Meclisi çalıştırarak, dış politikadaki olumsuz geliş
melere karşı yeni bir politikanın belirlenmesi, iç politikada bütün memurlarımızı tepkiye götü
ren, çalışma barışını ortadan kaldıran yetersiz ücret artışlarının düzeltilmesi konularını ve ola
ğanüstü Hal Bölgesindeki son gelişmeleri görüşelim; ondan sonra Meclis, tatiline devam etsin 
(SHP sıralarından alkışlar) Benim, Hükümete önerim budur; seçmenlerimizin, vatandaşları
mızın beklediği budur. 

Sayın milletvekilleri, dinî duygularına bağlı olan vatandaşlarımızın, hac ibadetini yerine 
getirme konusunda arzulu ve duyarlı olduklarını biliyoruz. Cumhuriyet hükümetleri bu konu
da vatandaşlarımıza yardımcı olmak, hac seyahatini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli olanaklar 
sağlamışlardır. Buna rağmen uzun yıllar, hac ve umre amacıyla seyahate çıkanların, yol boyun
ca ve hac sırasında zorluklarla karşılaştıkları, zaman zaman bakımsız ve sahipsiz kaldıkları, 
kayıpları ve hastaları ilgi göremeyen hacı adaylarımızın bu dönemde maddî açıdan da insafsız
ca sömürüldüğü, sıkıntıya, zarara sokulduğu şikayetleriyle geçmişte karşılaşılmıştır. 
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Bu olumsuzları gidermek, soruna kalıcı ve doğru çözüm bulmak amacıyla, daha 1979 yı
lında Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde çıkarılan hükümet kararnamesiyle ko
nuya sahip çıkılmıştır. Bu kararname, hacı adaylarına, devlet kolaylıklarını en üst düzeyde ku-
rumlaştırmıştır. Bu düzenlenmeyle, hac görevinin yerine getirilmesin de devletin yardım şekli, 
hem îslam Dininin yüceliğine ve hem de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onuruna yaraşır ku
rallara bağlanmıştır. Anılan kararnameyle, hac seyahatini dzenleme, denetleme ve gerçekleştir
me sorumluluğu Diyanet işleri Başkanlığına verilmiş ve Başkanlık, bu görevi yerine getirecek 
yetki ve araçlarla donatılmıştır. 1979 yılında başlayan bu uygulama, gelişerek, 1988 yılına ka
dar sürdürülmüştür. Bu yöntemle, on yıl boyunca, hac ve umre seyahatlerine 500 bin civarında 
vatandaşımız götürülmüş ve son derecede başarılı olunmuştur. 

Hacca ve umreye gidenler, seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında, Diyanete mensup 
deneyimli ve bilgili din adamlarının önderliğinde, temiz kıyafetlerle, tertip ve düzen içinde, sağlık 
ve sosyal ihtiyaçları yeterince karşılanarak, devamlı bakım ve koruma altında, ibadet görevle
rini noksansız yerine getirmenin mutluluğunu duymuşlardır. Geçmişte devletlerinin kendileri
ni yalnız bırakmayan şefkatinden övünerek söz etmişlerdir. Bu uygulamada Türk Kızılay'ı, ya
rım asra yaklaşan deneyimi ile yer almış, Türk ve diğer ülke hacılarına verdiği çok yönlü hiz
metle, uluslararası itibarımızın yükselmesine değerli katkılar sağlamıştır. 

Yıllardır sürdürülen bu başarılı hizmet tablosu, bu yıl niçin baştan sona değişti? Arka ar
kaya gelen fiyaskolar, hizmet kusurları, perişanlıklar ve nihayet büyük bir felakete dönüştü. 
Bu ters değişimin temel nedenleri, sayın milletvekilleri, ANAP iktidarının, gittikçe yaygınla
şan, şiddeti artan ciddiyetsiz tutumundandır. (SHP sıralarından alkışlar) tşte esası burada. 

Hac ibadeti hizmetlerini ticarî bir konu olarak görüp, özel rekabete açarken, on yıldan 
bu yana edinilen birikimlere dayanılarak özel şirketlere yol göstermek, onları denetlemek gö
revlerinin tamamının ihmal edilmesi sonunda ortaya çıkmıştır. 

En başta, Suudî Arabistan Hükümetinin 1987'den bu yana yürürlüğe koyduğu kota uygu
laması göz önüne alınmamış, kişisel ricalarla bunun aşılabileceği düşünülmüştür. Sayın Bakan 
bunlardan hiç bahsetmedi. Bazı yetkililere ve söylentilere göre, Sayın özaPın bu konuda Suudî 
Arabistan Hükümetinden şahsî itibarı ile kolaylık sağlayacağını vaat etmesine güvenilerek, ha
cı olmak isteyen insanların kutsal duyguları kamçılanmış, hac hevesi yükseltilmiş, hac seyahati 
özendirilmiştir. Bu özendirmenin etkisi ile, İSO bin civarında hacı adayı, maddî olanaklarını 
zorlayarak, para tedarik edip, para yatırıp başvuruda bulunmuşlardır. Bu insanlarımız, para
larını yatırıp, bütün hazırlıklarını tamamladıkları bir sırada, hacca gidememe gerçeği ile karşı 
karşıya gelmişlerdir. Bu, aynı zamanda Sayın ÖzaPın kişisel itibarının da bir göstergesiydi... 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Hac için Türkiye'ye ayrılan kotanın 55 bin kişi olduğu bilinmekteydi. Bu karar, daha 1987 
yılında, İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansında alınmıştır; Türk Dışişleri Bakanı da 
bu karara imza koymuştur. Buna rağmen yapılan sorumsuz uygulama, 100 bin hacı adayının, 
hayal kırıklığı içinde sokakta kalmasına yol açmıştır. 100 bin hacı adayının ibadet heyecanı, 
bu sorumsuz tutumla derin bir tepkiye dönüşmüştür. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, hacı aday
ları, Hükümet ve Diyanet İşleri Başkanlığı aleyhinde proteste yürüyüşleri yapmıştır. Gene Cum
huriyet tarihinde ilk kez, hacı adaylarının tepkisi, bir Diyanet tşleri Başkanının istifasına ne
den olmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, kuşkusuz, asıl sorumlu olan, siyasî iktidardır ve bu görüşme sırasın
da da muhatap aldığımız kurum, Hükümettir. 

Diyanet tşleri Başkanlığı, siyasî iktidarın sorumsuzca aldığı bir kararı, sadece uygulamak 
konumundadır. Bu nedenle, bu tepkilere saygı gösterilerek istifa etmesi gereken görevli, Diya
net işleri Başkanı değil, onun doğrudan doğruya bağlı olduğu Başbakandır. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, hac seyahatleri iptal edilen 100 bin civarında hacı adayı
nın bu haklı ve saygıdeğer tepkisi, Sayın Akbulut'ta bir duyarlılık uyandırmamıştır, cevapsız 
kalmıştır. 

Burada cevapsız kalan ciddî bir soru daha vardır: Daha önce planlanmış olan, diyanet 
İşlerinin karayolu ile yapılacak hac seyahati niçin iptal edilmiştir? özel şirketlere karayolu ile 
hac seyahati düzenleme izni verilirken, Diyanete bu olanağın verilmemesinin inandırıcı bir ge
rekçesi var mıdır? Bu soruya cevap istemek, bizim ve özellikle de, sokakta bırakılan, dinî duy
guları insafsızca sömürülen hacı adaylarının hakkıdır. Kaldı ki, kara yoluyla hac seyahatinin 
Diyanet tşleri Başkanlığınca yapılacak bölümünün, hangi yetkili tarafından iptal edildiği de 
bilinmemektedir. Bütün araştırmalarımıza rağmen, yetkili makamların imzasını taşıyan böyle 
bir kararı bulamadık. Uygulamayla görevli bir komisyondan çıktığı anlaşılan faks bülteni, bu 
karara kaynak olarak gösterilmektedir; Devlet yönetimindeki ciddiyetsizliğin boyutlarına 
bakınız!.. 

Daha önceki yıllarda, hac seyahati boyunca ve ibadet alanlarında, Kızılay'ın verdiği sağ
lık ve sosyal yardım hizmetini biliyoruz. Bu konuya Sayın Bakan hiç değinmemiştir; ama, uğ
radığımız felaketin boyutlarının bu ölçüye varmasında çok önemli bir ihmaldir, Kızılay'ın ora
ya götürülmeyişi. 

Bu sene Kızılay'ın bu birikim ve deneyiminden yararlanmamanın yarattığı noksanlık, hac 
sırasında acı ve açık biçimde duyulmuştur. Kızılay 38 yıldır -yanlış duymadığınız, 38 yıldır-
hac ibadetinde katkıda bulunmuştur. Bütün dünya hacıları, dara düştüklerinde Kızılay bayra
ğına koşmuşlardır. Onun, gelenekselleşmiş ilgi, şefkat ve yardımları, sınırlarımızı aşmıştır; özel
likle hac nedeniyle tslam aleminde Türkiye'yi yüceltmiştir. Hac ibadetiyle, Kızılay,adeta bü
tünleşmiştir. 

Bu derece deneyimli bir kuruluşu devre dışında bırakan düşünceyi açıkça kınıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Kızılay, orada sadece sağlık hizmeti vermiyordu, ayrıca sosyal hizmet de veriyordu. Bu 
kuruluşun, ilk yardım, kayıp arama, yaralı kurtarma, ceset bulma ve kimlik tespit etme konu
larında yüzümUzü ağartan düzeydeki başarısını, deneyimini kimse inkâr edemez. Kızılay bu 
yıl orada olsaydı, tünel faciası sırasında çok ihtiyaç duyulan, ilkyardım, kurtarma, yaralı bul
ma ve özellikle kayıp arama konularında değerli görevlerini yerine getirebilirdi. Bugün hâlâ 
süren, ölülerimizin sayısı ve kimliği konusundaki belirsizlik, büyük ölçüde giderilebilirdi. 

Sayın milletvekilleri, biliyoruz ki, daha önceki yıllarda, şeytan taşlama aşamasında, Türk 
hacıları, toplu halde ve riskli saatin dışında, bu görevin yapıldığı alana götürülürdü. Bu müm
kündür. Haccın, yerine getirilmesi zor koşullarından biri olan şeytan taşlama sırasında ve gidiş 
dönüşlerde daima mevcut olan tehlike ve izdiham, Diyanet tşleri Başkanlığı tarafından görül
müş ve bu görev, akşam serinliği saatine alınmıştır. Bu uygulama ile, Türk hacılarının, bu gö
revleri, güvenlik içinde yerine getirmeleri sağlanıyordu. Bu yıl Diyanet kafilesi, yine aynı uygu
lamayı gerçekleştirdiğinden, ciddî bir kayıp vermemiştir. Ancak, özel şirketleri devreye sokan 
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siyasî iktidar, özel şirketlerin, Diyanetin bu uygulamasına katılmalarını sağlayacak eşgüdümü 
kurmamış, kuramamış; denetleme mekanizmasını işletmemiş, işletememiş; birlikte gerçekleş
tirilecek önlemleri geliştirmemiş; 500'den fazla Türk hacısının ölümüne yol açan sonucun doğ
masına, dolaylı da olsa, neden olmuştur. Olay sırasında, idarenin, denetleme ve gözetme göre
vi açısından, ağır bir hizmet kusuru işlediği görülmektedir, özel şirketlerle yapılan anlaşmada, 
idarece denetleme görevi yapılacağı kuralının konmuş olmasına rağmen bu görevin yerine geti
rilmemesi, affedilmeyecek bir ihmaldir, özel şirketler, şeytan taşlama zamanı ve düzeni açısın
dan bir çağrı ve uyarı almadıklarını açıkça iddia etmektedirler. Sayın Bakan bu konulara hiç 
değinmedi. Nasıl tatmin olabiliriz? 

Sayın milletvekilleri, hacı adaylarının, hac seyahati boyunca kollarında kimlik künyeleri 
taşımaları gerekmektedir. Diyanet tşleri Başkanlığı daha önceki yıllarda bunu uygulamıştır. 
Bu yıl da özel şirketlerle yapılan anlaşmalarda, hacıların künye taşımalarını öngören maddeler 
vardır; ancak, anlaşılıyor ki, ölen hacılarımızda kimlik belirleyici künyeler bulunmuyor. Bu 
kadar çok sayıdaki insanın kolundan künyelerinin çıkmış ya da düşmüş olabileceği düşünüle
mez. ibadet kıyafetiyle yapılan ödevler sırasında kimlik künyelerinin hayatî önemi vardır. Künye, 
bu anlamda bir ayrıntı değil, önemli bir araçtır, tdarenin, künye bulundurma ödevini de yete
rince denetlemediği anlaşılmaktadır. Bu ihmal, ölülerimizin sayısını ve kimliklerini belirleme
deki çaresizliğin ana nedenidir. Hükümetin, özel şirketleri, Diyanetin ticarî rakibi sayan bir 
tutumla suçlaması, bu ihmali hiçbir şekilde örtbas edemez, özel şirketlerle, Diyanetin rakip 
kuruluşlar olarak değil, bütünleştirici bir hizmet anlayışı içerisinde yönlendirilmesi gerekirdi. 

Tünel faciasında ölenlerin sayısının 5 bin civarında olduğu söylentileri hâlâ devam ediyor. 
Ayrıca, ölen Türk hacılarının sayısının da, ilan edilen resmî rakamların çok üzerinde olduğu 
kaygısı yaygındır. Bu konuda da Hükümetin ciddî kusurları söz konusudur. 

önce, olay sırasında Türk halkı bilgisiz ve habersiz bırakılmıştır, özellikle geçen yıl hac 
ibadetinden naklen yayınlar yapan TRT, bu sene -herhalde belli kişiler ve aileler hacca gitme
diğinden olsa gerek- hacla ilgisini adeta kesmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) Faciaya ilişkin 
haberleri bile ulaştıramamıştır. Hacca giden insanların yüzbinleri bulan Türkiye'deki yakınla
rı, derin bir elem içinde, haber alalım diye kıvranırken, TRT'den hiçbir aydınlatıcı bilgi çıkma
mıştır, normal programlar devam etmiştir. Hükümet de halkın bilgilenme ve doğruyu 
öğrenme hakkına saygı göstermemiştir; halkı aydınlatıcı açıklamalar yapmamıştır. Tatildeki hü
kümet üyeleri, toplumumuzun yaygınlaşan matemine kayıtsız kalmışlardır. Sayın Bakan, bu
rada kendi çabalarını anlattı; ama bu, benim söylediğim tabloyu değiştirmiyor. Sayın Bakanın 
kendisi, olay yerine intikal etmek için ne kadar bekledi, ne kadar zaman kaybetti; orada da 
Suudî Arabistan sorumlularının tatilden dönüşünü beklemek zorunda kaldı, bunları hep bi
liyoruz. 

Bugün hâlâ, ölen hacılarımızın sayısı ve kimliği konusunda, kamuoyumuz.tatmin 
edici düzeyde aytınlatılmış değildir. Hükümetin beceriksiz ve ilgisiz tutumu, bu belirsizliğin 
kaynağıdır. 

ölen hacılarımızın hak ve hukukunun aranması konusunda da Hükümet, bugüne kadar, 
umut verici, enerjik bir tavır sergileyememiştir. Sayın Bakanın biraz evvelki sözleri de, görü
yorsunuz, bu olağanüstü toplantı sayesinde söylendi. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Bugüne kadar söylenenler, çelişkilerle doludur ve tam bir kararsızlık ve çekingenlik örne
ğidir. Türk Ulusunun ve devletimizin onuru kırılmıştır. Bu onur kırıklığının ağır sorumluluğu 
Hükümetin omuzlarındadır. Olay, doğal bir afet süreci içinde gelişmemiştir. Tünel faciası, gü
venlik önlemleri idarî uygulamalarla önlenebilir niteliktedir. Yeterli güvenlik önleminin alın
madığı, yaya trafiğinin düzenlenmediği, tünel çıkışında ve köprü başındaki tahliye merdiven
lerinin açık tutulmadığı; tünelin ışıklandırma ve havalandırma düzeninin sağlıklı olmadığı an-

\ laşılıyor. 
sSuudî Arabistan Hükümetinin olayda ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu 

söz konusudur. Kaybolan insanlarımızın hakları mutlaka ve kesin bir tavırla aranmalıdır. 
Bu konuda, hükümetler arasında yapılacak görüşmeler belirleyici niteliktedir. Hükümet 
yetkililerinin böyle bir kararlılık içinde olduklarını gösteren beyanı, bugüne kadar görülme
miştir. 

Olayı kadercilikle açıklamaya çalışan Suudî Arabistan yetkililerinin görüşlerini kabul et
mek elbette mümkün değildir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, Hükümet 
yetkililerinin, bu görüşlerine itiraz eden bir beyanı da duyulmadı. Bir Hükümet üyesi, Suudî 
Arabistan Hükümetinin ihmalinden söz ederken, bir başka üye bundan dikkatle kaçındı. Da
ha önemlisi, Başbakanın, tazminat istemeyi düşünmediklerini ayak üzeri beyan etmiş olabil-
mesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yalnız bu söz, ağır sorumluluk gerektirir. Kimin hakkını kime bağış
ladığını bilmeyen bu açıklama, mutlaka Sayın Başbakan tarafından düzeltilmelidir. (SHP sıra
larından alkışlar) ölen Türk hacılarının hakları, Türk Devleti tarafından ısrarla korunmalı ve 
izlenmelidir. Olay yerinde ölen hacılarımızın yakınlarının maddî ve manevî tazminat hakkı vardır. 
Ayrıca, destekten yoksun kalma tazminatı söz konusudur. Bu hakların aranmasında, Hükü
met, ölenlerin yakınlarına yardımcı olmalı, onların açacakları şahsî davaların izlenmesinde her 
türlü maddî ve manevî desteği göstermelidir. 

Gerek özel hukuk, gerekse uluslararası hukuk kuralları, bu olayda Suudî Arabistan Hü
kümetinin sorumluluğunu öngörmektedir. Bunun takibi, önce Hükümete aittir; Hükümet bun
dan kaçmamalıdır, kaçamaz. Bugünkü tahminlere göre 500'ü aşan insanımızın ölümüyle so
nuçlanan olayın hukukî takibi dikkatle yapılmalıdır. Bu, hem adaletli olmanın, hem de ölen 
insanlarımıza ve geride bıraktıklarına saygının gereğidir. Gerçekten de hacda ölenlerin yakın
ları, olayın her aşamasında acılar çekmişlerdir, ölüm listeleri belirleninceye kadar bu 
kişilerin çektikleri, işkence ağırlığındadır. Ülkeden kilometrelerce uzakta, beklenmeyen 
böyle bir olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarının ıstırabının ölçüsü yoktur. Bu ıstırabı 
belli oranda da olsa azaltabilecek manevî tazminatın bu yurttaşlarımıza ödenmesi için 
gereken yapılmalıdır. 

Hacda ölen insanlarımızın üzerinde taşıdıkları paraların, dövizlerin ve şahsî eşyalarının 
olay sırasında yağmalandığı ya da kaybolduğu da bir gerçektir. Bugüne kadar bu konuda ye
terli bilgi ve güvence alınamamıştır. 
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Hiçbir hukuk sistemi, böylesine bir sorumsuzluğa ve haksızlığa olanak sağlamaz. Bu ko
nuda da gerekli girişimlerin yapılarak zararların ödenmesi sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, kadere inanmak, gerçekten tslam inancının ilkelerindendir; ancak, 
insan aklının öngördüğü bütün tedbirleri almak da, hem tslamın, hem de inancın gereğidir. 
Sorumluluktan kaçmak için kaderciliğin arkasına sığınmak, kabul edilemez. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik bir devlet olduğu gözden kaçırılmamalıdır. (SHP sı
ralarından alkışlar) Bu nedenle, hacılarımızın ve geride bıraktıklarımızın hakkı ve hukuku ara
nırken bizim izleyeceğimiz yol, laik çağdaş ve evrensel hukukun koruduğu değerler doğrultu-
sudur. (SHP sıralarından alkışlar) insanlarımızın hukukunu bu doğrultuda savunmak, Türk 
Hükümetinin erteleyemeyeceği bir görevidir. 

Tünelde, bilimin ve tekniğin ve yaya trafiğinin akılcı kuralları uygulanmazsa, sağlıklı ge
çişin önlemleri alınmazsa, sorumluluk elbet doğar. Buna karşı, "Allah böyle diledi; bu mu
hakkak olacaktı, burada ölmeselerdi başka yerlerde öleceklerdi" demek, kader inancını yanlış 
yorumlamak ve sorumluluktan kaçmaktır. Bu yönelim, bu davranış, evrensel hukuka olduğu 
kadar, akla, inanıyorum ki, Islama da aykırıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın başlangıç bölümünde, laiklik ilkesi gereği, kutsal din 
duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı öngörülmüştür. Anaya
samızın 2 nci maddesi, cumhuriyetimizin niteliklerini sayarken, laikliğe ağırlık vermiş, 24 ün
cü maddesinde de, "Kimse, devletin, sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama 
amacıyla her ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyle
ri istismar edemez ve kötüye kullanamaz" kuralını koymuştur. Bu kurallara koşut olarak, 657 
sayılı Devlet Memurları Yasasının 6 ncı maddesi, kamu görevlilerinin, insan haklarına ve Ana
yasanın temel ilkelerine dayanan, millî, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cum
huriyetine karşı sorumluluklarını bilerek, bunları davranışlarıyla göstereceklerine namus ve şe
refleri üzerine yemin etmelerini şart koşmuştur. 

5442 sayılı iller idaresi Yasasının 9 uncu maddesi de, valilerin, devletin ve hükümetin tem
silcisi olduğunu açıklamaktadır. Nitelikleri bu yasa kurallarıyla belirlenen valilerden bir bölü
münün, bu sene, resmî davetle hacca gittiklerini görmekteyiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinleyiniz sayın milletvekilleri. 

Davetin, din devleti uygulamasını yaygınlaştırmayı amaçlayan bir örgüt ya da bu amacı 
devlet ilkesi olarak benimseyen bir hükümet tarafından yapılmış olması, sonucu değiştirmez. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Tüm masrafların davet edenlerce karşılandığı bi
linmektedir. Devlet temsilcisi durumunda olan valilere, içişleri Bakanlığımızın verdiği görev 
ise, dinî vecibeyi, haccı yerine getirmektir. Bireyin kendi inancına göre ve kendi olanaklarıyla 
yerine getirmesi gereken ibadet görevini bir resmî devlet görevi olarak gerçekleştirmesi; gerek 
Anayasanın, gerekse sözü edilen diğer yasaların laiklikle ilgili hükümlerine aykırıdır. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Benzer görevlendirmelerin, ANAP iktidarı döneminde, yaygınlaştırılarak sürdürüldüğü
nü görüyoruz. Bu uygulama, devlet yaşamımızda laiklik ilkesini yok etmeye yönelik ağır bir 
girişim niteliğindedir. Hacca gidip dönen bürokratların, daha sonra, görevleri sırasında 
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laiklik ilkesine özen göstermedikleri, din devleti özlemi taşıyan davranışlar sergiledikleri izlen
mektedir. Basınımız, bu konudaki ilginç örnekleri sık sık kamuoyuna duyurmaktadır. Bunu 
endişe verici bir gelişme olarak ifade ediyorum. Bilinmelidir ki, laiklik konusunda ödün ver
meye, teokratik düzeni özendirmeye hiçbir devlet görevlisinin hakkı yoktur. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Böyle bir şeye yeltenmenin hesabı, kimsenin veremeyeceği kadar ağırdır. Bu gelişmeleri 
dikkatle izlediğimiz ve mutlaka gereğini yapmaya kararlı olduğumuz bilinmelidir. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu toplantı, konunun yüzeysel konuşmasıyla sonuçlanmamalıdır, bit-
memelidir. Bu toplantı, sorunu geçiştirme sonucunu vermemelidir. Bu toplantı, hem bu yılki 
olayın yarattığı sorulara cevap bulmalı, hem de gelecek yıllarda benzer sorunlarla karşılaşma
mak için kalıcı çözümler üretmelidir. Halkımız bu konuda tatmin edilmelidir. Bu toplantı, hem 
tünd faciasının yarattığı derin acının ıstırabını hafifletmeli, hem de açılan yaraların onarılma
sını sağlamalıdır. 

Bu yıl yaşanan olayın yarattığı pek çok soru hâlâ cevapsızdır; önce bunlar açıklığa kavuş
malıdır. Sayın Bakanın konuşmasında bu soruların cevaplarını bulamadım. 

Bakınız, hac öncesinde para yatırmış olan yüzbin civarında hacı adayının hac seyahatinin 
iptaline neden olan beceriksizliğin sorumlusu kimdir? Hacca gideceği hesaplanan 150 bin kişi
ye Suudî Arabistan'da ev tutmak için peşin verilen ve 30 milyar liraya ulaştığı söylenen para 
geri alınmış mıdır, alınabilecek midir? Para yatırdığı halde hacca gönderilmeyen hacı adayları
nın hepsinden teker teker 267 bin lira kesilmesi haksız bir işlem değil midir? Bunu nasıl açıklı
yorsunuz? Kayıpların kimliklerinin tespiti için hazırlandığı söylenen fotoğraflar, ne zaman, ya
kınlarının incelemesine sunulacaktır? Vatandaşlar bunu bana soruyorlar. 

önceki yıllardaki hac uygulamalarının sonuçlarını değerlendiren Devlet Denetleme Kuru
lunun bir yıl önce yaptığı öneriler niçin göz önüne alınmamıştır? Bu tutumun bu yılki faciada 
ne derece payı vardır? 

özel seyahat şirketleri üzerindeki denetim yetkisinin kullanılmamasının, künye kontrolü 
yapılmamasının, şeytan taşlama bölgesine topluca ve daha önceki yıllarda olduğu gibi, akşam 
saatlerinde gidilmemesinin sorumluları kimlerdir? 

Tünel faciası sırasında yeterli güvenlik önleminin alınıp alınmadığı, tünelin havalandırma 
ve ışıklandırma düzeninin çalışıp çalışmadığı, olayda bir tahrikin veya sabotajın söz konusu 
olup olmadığı, olay yerine çok yakın bir noktada konumlandırılmış olan güvenlik güçlerinin 
olaya müdahale etmede ihmal ve gecikmelerinin bulunup bulunmadığı, tünel içinde yaya tra
fik kurallarına uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığı, tünel çıkışındaki tahliye merdivenle
rinin açılıp açılmadığı, tünel ağzının iple kapatılmasının ölü sayısını artırıcı etkisi olup olma
dığı; bütün bunların araştırmaları yapılmış mıdır? Sayın Bakanın konuşmasında, bu konular
da açıklık yoktu. 

Olaydaki ihmal ve hizmet kusurunun derecesinin saptanması ve tazminat taleplerine esas 
olacak verilerin toplanması konusunda yapılmış ve yapılacak girişimler nelerdir? Türk Hükü
metiyle Suudi Arabistan Hükümeti arasında bu konuda yapılmış ve yapılacak görüşmelerin 
kapsamı ve çerçevesi ne olacaktır? 
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Sayın milletvekilleri, ayrıca, önümüzdeki yıllarda da benzer olaylarla karşılaşmamayı sağ
lamak için, geçici nitelikte olmayan, her yıl tekrarlanan hac seyahatlerinde hacılarımızın gü
venliği açısından Suudî Arabistan Hükümetinden beklediğimiz ödevler ve alınacak güvenceler 
ortaya konmalıdır. Hac için yol güvenliği zorunlu şartlardandır. Yol güvenliği sağlanmadıkça, 
hac seyahatlerinin nasıl düzenleneceği; düzenlenip düzenlenmeyeceği belirlenmelidir. Hac se
yahatlerinin düzenlenmesinde hangi kuruluşların görevli olacağı, bu kuruluşlar arasında eşgü
dümün nasıl sağlanacağı ve tüm uygulama programı ayrıntılarıyla kesinleştirilmen, hacı aday
ları belirsizlikten kurtarılmalıdır. 

Bütün bu konuların açıklığa kavuşması için, genel görüşmenin yapılmasına karar verme
miz gereklidir, şarttır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm sayın üyelerinden, milletimizi de
rinden yaralayan bu konuda ulusal duyarlığa uygun destek bekliyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Genel Başkan Sayın Süleyman Demirel söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 2 Temmuz 1990 tarihinde Mekke'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden bütün 
hacılara ve onların ailelerine, milletimize, hacıların mensup olduğu diğer milletlere, huzuru
nuzda taziyetlerimi sunar, bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diler, hepinize saygılarımı suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Olayın, çok ciddî, çok vahim, üzerinde çok durulması ve düşünülmesi lazım gelen bir olay 
olduğu, izah gerektirmiyor. Böyle bir olayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alı
nıp konuşulmaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi için büyük noksanlık olurdu. Bu genel gö
rüşme, olayın kendisi kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fonksiyonu bakımından da önem 
taşır. 

Bir millet ki, bir ferdinin burnu kanadığında herkes kendisini bütün fertleriyle burnu ka
namış gibi hissediyorsa, o zaman güçlüdür. Bir milletin 500'e yakın ferdi hayatını kaybedecek 
ve böylesine bir konu Türkiye Büyük millet Meclisinin gündemine gelmeyecek!.. Bunu düşü
nebilmek mümkün değildir. Bu, sadece muhalefetin işi de değildir; yani bir milletin 500 ferdi 
hayatını yitirmişse, bunların hakkını hukukunu arayıp sormak için Meclisin toplanması, mu
halefetin görevi değildir. "Gidin, bulun, gelin 90 tane imzayı, toplayın Meclisi" tavrı, bence, 
fevkalade yadırganacak bir tavırdır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Suudî Arabistan'da kaza olmuş, 500 vatandaşımız ölmüş... Acaba bunu konuşmayacağız 
da, neyi konuşacağız; daha doğrusu, bu Meclis böyle bir mesele ile meşgul olmayacak da, ney
le meşgul olacak?! Beş kişi bile ölse çoktur; bana göre, bir kişi bile ölse çoktur. 

Bu meseleyi konuşurken 500 Türk vatandaşı hayatını yitirmişse, neden yitirmiştir, neden? 
Bunda bir kusur var mıdır, bir ihmal var mıdır, bir tedbirsizlik var mıdır diye, eğer Türkiye 
Büyük Millet Meclisi arayıp sormayacaksa, kim arayıp soracak? 

Onun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasında rastlanılan müşkülattan 
şikâyetimi ortaya koymak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Temmuzda değil, daha 
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önce toplanmalıydı ve bu toplantıyı Hükümet tertiplemeliydi. Meclisi toplantıya Hükümet ça-
ğırmalıydı. Anayasanın 93 üncü maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini toplantıya Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı veya hükümet çağırır. 

Böylesine büyük bir olay, Hükümet adına konuşan Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, bir 
millî olaydır; bu, bir millî elemdir, öyle ise, milletin Meclisi de, "Gelin bu meseleyi enine bo
yuna konuşalım" diye davet edilmeli idi. Bunun yapılmamış olmasını izah etmek mümkün de
ğildir. Bunu büyük bir ciddiyetsizlik sayıyorum. 

Hac farizesi, inanç sahibi vatandaşlarımızın yerine getirmekle kendilerini mükellef gör
dükleri bir ibadettir. Hacca gitmek, seyahat değildir; hacca gitmek, bir ibadeti yerine getir
mektir. Binaenaleyh, aslına bakarsanız hacca gitmek, laik devletin esasları içindedir, çünkü 
laik devlet, din ve vicdan hürriyetini korur. (DYP sıralarından alkışlar) Hacca gitmek, din ve 
vicdan hürriyetinin gereğidir; isteyen gider, isteyen gitmez. Yalnız, hacca gidildiği takdirde, dev
letin bu olaya yardımcı olması, devletin bu olayda kendisini görevli sayması, hiç kimse tarafın
dan yadırganmamalıdır. 

Olay ticarî bir olay da değildir, bir ibadettir. Binaenaleyh böyle sayılmıştır ki, uzunca za
mandır hac farizesini yerine getirmek üzere Suudî Arabistan'a gidecek vatandaşların, bu seya
hatlerini, her çeşit çıkarlardan uzak, sağlık ve güvenlik koşulları içerisinde yapmalarını sağla
mak, hac farizesinin yöntemine uygun ve devletimizin onuruna yaraşır biçimde yerine getiril
mesinde vatandaşlara yardımcı olmak, ilke Olarak bütün hükümetler tarafından kabul edilmiştir. 
Yoksa, hac ibadetinin yapıldığı Mekke'de, Medine'de; Anadolu'nun bir ücra köşesinden, yer 
bilmez, gök bilmez, birçok insanın oralara gidip; dil bilmez, yaşı başı geçmiş, yarısı hasta ka
dının, kızın oralarda sefil olmasına göz yumamayız. Devletimizin onuru orada... Onun içindir 
ki, bu işin bir devlet görevi olarak her sene tanzim edildiğini uzunca süredir görüyoruz. Her 
sene daha iyi yapılması için de birtakım tedbirler alınıp geliniyor. 

1990 senesine geldiğimiz vakit, burada değişik bir olay var. Bence Yüce Meclisin konuşa
cağı, sadece meydana gelen facia değil, aynı zamanda bu facianın önü ve arkasıdır. 

Evvela, faciaya bir göz attığımız zaman görüyoruz ki, olay, 2 Temmuz günü, devletin rad
yo ve televizyonundan saat 23.00 bülteninde vatandaşlarımıza duyuruluyor. Devletin radyo ve 
televizyonunun neden hac'da bulunmadığını da anlamak mümkün değildir. Yani, acaba laik 
devletin esaslarına mı uygun görmediler? Televizyonun her perşembe günü bir "İnanç Dünyası" 
programı vardır ve hacca gitmek, laik devletin esaslarına uygun olduğuna göre, televizyonda 
mevlit okunması uygun olduğuna göre, dini birçok şeyler yapılması uygun olduğuna göre, aca
ba, niçin hac'dan görüntüler verilmesi bu sene lüzumsuz sayılmıştır, onu da bilmiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biz bunu burada konuşuyoruz, bu konuşma bile burada kalıyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Televizyondan verilseydi, değil mi?! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet efendim... Evet... Tabiî efendim... Bu ko
nuşmayı biz kendimiz için yapmıyoruz. Burası Millet Meclisidir, milletin meclisidir. Bu kadar 
önemli bir konuyu eğer millet bilmeyecekse, neyi bilecek?! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Eğer, televizyonda bizim görünmemizden bir kuşkunuz, kaygınız varsa, bu, gayet yer
sizdir. Binaenaleyh, bakınız bir ülkenin 500 kişisinin hayatını yitirdiği bir olay var burada. 
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Bu, fevkalade önemsenecek bir olay ve Meclis olağanüstü toplantıya çağrılıyor; millet, bu dört 
duvarın arasında ne olduğundan habersiz! Yarın gazeteler yazacaktır. Türkiye'de 2 milyon 2,5 
milyon gazete basılır, bunun yüzde 60'ını da büyük şehirler okur; üç büyük şehir okur; gerisi, 
benim vatandaşım, bu Mecliste ne olup ne bittiğinden habersiz... Acaba, kime ne zararı olur
du, bu konuşmalar televizyonla halka duyurulsaydı? Kime ne zararı olurdu bunun? Yani, aca
ba Sayın Hükümet, kendisine yöneltilecek eleştirileri karşılayamayacak durumda da, millet bun
ları duymasın mı arzusu içindeydi? Evet, bu toplantıdan niçin kaçırılmıştır? Bakınız, birinci 
toplantıya gelmediniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Boyunuzu öğrenelim diye. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bu kadar önemli bir meselede boy öğrenmeye kal

kıyorsanız, yanarım, yanarım!.. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri alkışlar) 

Keşke, milletimizden, Meclisi böylesine koparılmasaydı... Hangi zamanda bu Meclisi mil
lete açacaksınız? "Zabıtlara konuşmuş olmaktan başka bir şey yapmıyoruz" gibi duruma ni
çin bu Meclisi düşürmeye devam ediyoruz? Eğer bu Meclisin fonksiyonunu herkese anlatarnaz-
sak, bu Meclise milleti sahip kılamayız. tşte onun içindir ki, milletin haberleşme hakkı, bence, 
bugün ketmedilmiştir. Acaba bu, Hasankeyf seçimleri dolayısıyla mı?.. 

Evet, böyle bir şey olmaz. Benim vatandaşım, hacda 500 kişinin neden öldüğünü rivayet
lere dayanarak, yarım yamalak bileceğine, Meclisindeki tartışmaları izleyerek ondan bir netice 
çıkarırdı. 

2 Temmuz akşamı meydana gelen olay, bizim 23.00 haber bülteninde bizim vatandaşları
mıza bildiriliyor ve şöyle deniyor : "Bugün Mina Şehrinde..." Daha doğrusu "Mekke'nin Mi-
na Kasabasında, şeytan taşlanan yere gitmek için, hacılarımız, çadırda konakladıkları yerden, 
yayalara mahsus bir tünelden geçmek suretiyle şeytan taşlamaya giderlerken, daha önce şeytan 
taşlamaya gidip de dönmek üzere olan başka hacı gruplarıyla karşılaşıyorlar. Tünelin içi ve 
önü, hem gidenler, hem gelenlerin geçmesine elverişli olmadığı için, orada iki büyük grup kar
şılaştığı zaman izdihamdan bazıları tünelin dışındaki parmaklıklardan aşağıya düşerek 6 veya 
7 kişi ölüyorlar. Bunların arasında Türk Hacıları olduğu da zannediliyor; fakat şu ana kadar 
kimlik tespiti yapılamadı. Bu ölüm olayından sonra tünelden geçmek üzere olan hacılar, daha 
fazla ölüme sebebiyet vermemek için tünelin içine doğru geriye dönmeye çalışıyorlar; bu sefer 
tünelin içinden gelenlerle geriye dönmeye çalışanlar arasında, sıkışmaktan mütevellit olarak 
çok sayıda can kaybına sebebiyet veren bir olay meydana geliyor." Olay bu. 

"Canım bunu biliyoruz, bunu niye söyleyip duruyorsunuz?" 

Nesini biliyoruz?.. Bildiğimiz, bir tünel var... Tünelin bir ucundan insanlar giriyor, öbür, 
ucundan da geliyor ve bunlar birbirlerini eziyorlar... Yani, tünel insanların geçmesi için mi ya
pılmış, birbirlerini ezmesi için mi yapılmış! 

Olayın birçok tarafları var... Kimse gocunmasın... "Biz bu meseleyi konuşursak, Suudî 
Arabistan'la Türkiye'nin arasındaki münasebetler bozulur" filan diye de kimse gocunmasın... 
Bu bizim bir millî meselemizdir. 500 tane vatandaşını kaybeden bir milletin içi yanıyor; bunu 
konuşmayıp da ne yapacak?.. 

Binaenaleyh, bakın, biz gayet adil bir şekilde söylüyoruz. Şimdi, soru şu : Ne olmuş?.. 
Bu taraftan hacılar gelmiş, bu taraftan da gelmiş, birbirlerini ezmişler... Acaba, bu taraftan 
gelen hacılarla bu taraftan gelen hacıları karşılaştırmamak için tedbir alınmamış mı, bir tedbir 
alınmamış mı? 

— 323 — . 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 O : 2 

Bu zamana kadar, bu tünelde, benzeri birkaç tane olay olmuş; bunlar söylenilmemiş, du
yulmamış. Daha çok, yabancı hacılarda değil, Suudî Arabistan'ın kendi hacılarında olmuş bun
dan beş altı sene evvel. Gayet tabiî ki, bir tünel ortaya koyarsan, bu tünelden ne zaman o taraf
tan bu tarafa, ne zaman bu taraftan o tarafa gidileceğini tayin etmezsen, onu tanzim etmezsen, 
bu insanlar birbirlerini ezerler. Bunun, kaderle, kaza ile izahı mümkün değildir; bu, doğrudan 
doğruya tedbirsizliktir. Binaenaleyh, burada kusur vardır. 

Peki, bunun bu kürsüden söylenmesi, bunun millet tarafından duyulmasında ne sakınca 
var? Siyaset bunun neresinde? Efendim, bu Meclis şimdi hac olayını siyasî meta yapmış olmak 
için mi toplandı, onun için mi toplandı? 

ZİYA ERCAN (Konya) — öyle. 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şu söylediğim lafın, siyasî metalik nesi var? E, 

o zaman 500 tane vatandaşımızın neden öldüğünü nasıl araştıracağız, bu suali sormazsak : 
Ey bu haccı tanzim edenler, kimseniz, neyseniz, bu tünelin bir ucundan gelen hacı adaylarıyla 
öbür ucundan gelen hacı adaylarını niye karşılaştırdınız? Bu, her sene olmuyordu da, bu sene 
niye oldu? Evvela, bir tek tünel yapar, "Bunun içerisinden hem gidilir, hem gelinir" derseniz, 
ahalinin bu tünelin içinde karşılaşıp birbirini ezmemesi mümkün değildir, tik hata, tek tünel
den başlıyor. 

Suudî Arabistan'ın parası mı yok!.. Sonra, Suudî Arabistan bu hac olayından çok para 
alır; yani ben bu kürsüden dersem ki, "Ey Suudî Arabistan Devleti ve Hükümeti, şu tüneli 
bir tane yapacağına iki tane yapsaydın da, birini gelişe, birini gidişe tahsis etseydin, bu kaza 
olmazdı. Tedbir budur. Bunu yapmak için 1 456 kişinin ölmesini beklemeye gerek yoktu. "Eh 
ne yapalım, öldüyse ölmüş" deyip çıkamayız ve can bu kadar ucuz değil, benim vatandaşımın 
canı bu kadar ucuz değil; olmamalı da zaten. Evet, hac yolunda hayatını yitirmek şehadettir, 
iyi ama; vadesiyle insanlar ölür, şu olur, bu olur; birbirini çiğneyerek değil, öyle değil o... 

Bence, olayı kader ve kazaya saptırarak, insanın tedbirsizliğine götürecek bir cebriyeciliğe 
girmenin anlamı yoktur. O zaman irâde-i külliyyenin yanında, irâde-i cüz'iyyenin hiç anlamı 
kalmaz. (DYP sıralarından alkışlar) Biz irade-i külliyyeyi kabul ederiz; ama irâde-i cüz'iyye 
var orta yerde. Cenabı Allah buyurur ki, "Siz tedbirinizi alın, sonra takdiri bana bırakın." 
Ben tedbir arıyorum, ben takdir aramıyorum. Takdiri ben bilmem; o, Allaha aittir. 

Tedbir... Evet; "burada tedbirsizlik yoktur" diyebilir misiniz? Kimse diyemez, öyleyse, 
bu tedbirsizliğin nedenini aramak, Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Milletinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin görevidir. 

Şimdi biz bunları söylersek buradan, aslında hükümetlerin işi de kolaylaşır. Hükümetler 
bu meseleyi başka devletlerle konuşurken, bu sesin tesiri altında vazifelerini daha kolay yapar
lar. Onun içindir ki, bu Meclisin toplanmasının sanki korkarak yapılmış olması veya zorlaya
rak yapılmış olmasını üzüntü ile karşılıyorum. Gene de biz görevimizi yaparız. 

Bakın ne oluyor? Şimdi devam ediyoruz olaya. 3.7.1990 günü ölenlerin arasında Türk ha
cıları da var; ama bunların sayısı belli değil, kimliklerini bilmiyoruz. 4.7.1990 günü Suudî Ara
bistan içişleri Bakanı, çıkan panik sırasında tünelde 50 bin hacı adayının bulunduğunu ve so
nuçta 1 476 kişinin öldüğünü, kaç Türk hacısının öldüğünün belli olmadığını ifade ediyor. Bu 
4'ünde, 2'si günü oluyor, 3 üncü gün ve bu 4 üncü günü. 
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S'ine geliyoruz; meydana gelen panik sonucu 163 Türk hacısının hayatını yitirdiğini öğre
niyoruz. Suudî Arabistan yetkililerine göre de, üzerinde Ayyıldızlı amblem bulunan 284 hacı
nın gömüldüğünü duyuyoruz ve 19.00 radyo bülteninde Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in, 
Suudî Arabistan yetkilileriyle konuşmak üzere Suudî Arabistan'a gideceği söyleniyor. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Ay ile günü karıştırdınız. 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden konuşmayın lütfen. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 6 ncı günü; "kimliği tespit edilen Türk hacıları
nın sayısı 266'ya ulaştı" ve Sayın Çiçek Suudî Arabistan'a 6 ncı günü varmıştır. 

DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Yozgat) — Ayın 5 inci günü gittim, yanlış anlaşıl
masın, kararnamede bellidir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Olabilir, ben televizyon ve radyo bülteninden al
dıklarımı söylüyorum aynen. İspatlamaya çalıştığım şey de, işin seyridir; yani size bir kusur 
atfetmiyorum, yani şu anda etmiyorum. (Gülüşmeler) 

7 Temmuz günü ölenlerin sayısı 297'ye ulaşıyor; Başbakanvekili beyanat veriyor : Faciada 
bir Hükümet kusuru varsa, elbette üzerine gidilir. 

Bir hizmet kusuru varsa -altını çiziniz- faciada bir hizmet kusuru varsa -hükümet değil-
elbette üzerine gidilir. Suçlu aramak yerine yaraları saralım. 

Hayatlarını kaybeden vatandaşların haklarının sonuna kadar aranacağını ve konunun Ba
kanlar Kurulunun olağan toplantısında ele alınacağını söylüyor. Bu 7 nci günü, olaydan 5 gün 
sonra... Bu, fevkalade enteresan bir olay. 

8 inci günü Sayın Çiçek "en son rakamın 331'e ulaştığını, bunun da şüphe ile karşılanması 
gerektiğini" söylüyor. 

"Olayda kimin kusuru var?" şeklindeki bir soruya da, "Kusur kabul etmiyorlar; kaza 
ve kader meselesi, takdiri ilahi meselesi olduğunu söylüyorlar" diyor. 

9 uncu günü Türk Devletinin radyosu şunu duyuruyor : "Devlet Bakanı Çiçek Ankara'ya 
dönüyor. Tünel faciasında yeterli tedbir alınmadığı görüşünde olduğunu, konunun üzerine ka
rarlılıkla gidilmesi gerektiğini" söylüyor. Yani temmuz ayının 9 unda Sayın Çiçek'in beyanatı : 
"Tünel faciasında yeterli tedbir alınmamıştır." 

Biraz evvel burada 'da aynı şeyi söyledi, beni ziyareti esnasında da aynı şeyi bana söyledi, 
yani Suudî Arabistan yöneticilerinin yüzlerine "kâfi tedbir almamışsınız, kusurlusunuz dedim" 
dedi. "Onlar ne dediler?" diye sorulduğunda da, "Onlar, kazadır, kaderdir diyorlar. Kusuru 
kabul etmediler" dedi. 

23.00 haber bülteninde de, "Hükümetin olağanüstü toplantı yaptığını, tünel faciasını gö
rüştüğünü, mağdur olan Türk vatandaşlarının haklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını.." 
Hükümet sözcüsüne atfen bildiriyor; bu da 9 uncu günü. 

Bunları niye söyledim? 2 nci günü Türkiye'nin 500 vatandaşının ölümüne sebep olan bir 
vakıa oluyor, 3 üncü, 4 üncü günü bu vakıanın büyüklüğü aşağı yukarı açıklığa çıkıyor; 9 un
cu günü Hükümet toplanıyor ve açıklıkla söylüyorum, bunu yadırgıyorum, bundan üzüntü 
duyuyorum, Türkiye'de 500 kişinin ölümüne sebep olan bir olayı, Türkiye'nin Bakanlar Kuru
lu 7 gün sonra ele almamalıydı. (ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, 7 gün sonra ele 
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alınması içinize sığıyorsa, hiç mesele yok! Ben, düşüncemi söylüyorum; benim içime sığmı
yor... Hiç mesele yok. (DYP sıralarından alkışlar) Acaba ne olursa bu Bakanlar Kurulu anında 
toplanır, ne olursa?! Daha ne olursa toplanır?. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Ölü geri gelmez. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ölü geri gelmez, ölmüştür; "ölmüştür" deyip, 
ne yapayım ölmüştür tavrına girmeyi, ben, ciddiyetsizlik sayıyorum. 

"Bu milletin hukukunu arayacağız" diyorsunuz. Böyle hukuk falan arayamazsınız... 

Dönüp geliyoruz, ondan sonra koyuluyoruz, "Efendim, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplansın..." Hükümet canibinden ses geliyor, -asgariden gazetelerde görüyoruz- "Ne yani, top
lanıp da ne yapacak ne olacak yani(!) Toplanıp da ne olacak(!)" 

tşte, buna da yanarım, toplanıp da ne olacağa... 

Türkiye Büyük Millet Meclisini görev dışı bırakamazsınız. Bence, bu görevdir. "Görev 
değildir" diyecek bir kimse çıkmaz. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) - Hükümet görev başında, gerekeni yapıyor. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hükümet yetmez. Hükümet yetse, meclislere ge
rek yok. "Hükümet gerekeni yapıyor" dediğiniz yerde, siz, denetim görevinizi Hükümete dev
retmişsiniz demektir, denetim işlemiyor demektir. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Eksiksiz yapıyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Eksiksiz yapıyor" diyorsanız teslim olmuşsu

nuz demektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şöyle söyleyeyim ve nihayet 13 günü bu Genel görüşme önergesi kabul edilebiliyor. Suudî 
Arabistan'ın Sayın Büyükelçisi bu tarihte bana geldi, kendisi bana izahat verdi. Verdiği izahat
tan dolayı gayet müteşekkirim. Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanma kararı aldıktan 
sonra, yani, binaenaleyh, işin önemini ifade için söylüyorum, dedi ki "Bizim burada kusuru
muz yoktur, devletimizin de kusuru yoktur. Bu olay, işte, bir defa olmuştur." 

Ben de, kendisini dinledim, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşacağımızı, böyle 
bir meselenin konuşulmasının iki devlet arasındaki münasebetleri zedelemeyeceğini -böyle bir 
ifadesi yoktu; ama ben söyledim- aksine, konuşulmamasının, çeşitli rivayetler sebebiyle, iki devlet 
arasındaki münasebetleri zedeleyeceğini söyledim. 

Binaenaleyh, "Acaba, biz bunu konuşursak, Suudî Arabistan'ı gücendirir miyiz?" gibi 
bir şeyin içerisinde olmanın anlamı yoktu. Yalnız, 13 Temmuz günü, gene gazetelerde çıkan 
bir haberde, Sayın Büyükelçinin, Sayın özal'ı ziyaret ettiğini, kendisine verilen izahattan Sa
yın özaPın tatmin olduğunu -tabir aynen öyledir- gazetelerde gördük; bu da Sefirin beyanatı
dır. 14 üncü ve 15 inci günkü gazetelerde ise başka bir beyan görüyoruz : Sayın Suudî Arabis
tan Kralı, Sayın özal'ın bu olayda (hacıların ölümü olayında) kendisine verilen izahatın kendi
sini tatmin etmiş olmasından dolayı memnuniyetini ifade ediyor. 

Yapamazsınız beyler!.. Ondan sonra da, siz hak arayacaksınız! Şunu yapamazsınız : Eğer 
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, bu olayın kendilerine izah edildiği gibi kaza ve kader olduğun
dan mutmain olmuşsa, tatmin olmuşsa, ondan sonra sizin yapacağınız bir şey kalmamıştır... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Gazete söylüyorum, "Gazeteler" diyorum. Gazeteler bura
da... Bunlar aslında... 
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ALTAN KAVAK (İstanbul) — Cumhuriyet mi? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) - Hayır, Daily News. (DYP sıralarından alkışlar) 

Neyi söylemeye çalışıyorum, bakınız, olayı toparlıyorum, şuraya geliyorum; aynı gazete
ler -yine gazeteler- Sayın özaPın, "Eh, yüz bin kişi gitseydi, daha çok ölürdü" dediğini de 
yazıyor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Hesap adamı olduğu belli oluyor! 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi şu beyanları dinleyiniz lütfen : "Olayda 
ihmal var mıdır? Bunu anladıktan sonra harekete geçmek lazımdır" diyor Sayın Akbulut, 8 
Temmuz günü. 

"Hayatlarını kaybeden vatandaşların hakları sonuna kadar aranacaktır" diyor Sayın Ke
çeciler. 

"Tünel faciasında yeterli tedbir alınmamıştır, konunu üzerine kararlılıkla gidilecektir" diyor 
Sayı a Çiçek. 

Bu beyanatlar birer günlük ara ile arka arkaya geliyor. 

"Suudiler sorumlu" diyor Sayın Çiçek; "thmal Suudilerin" diyor Sayın Keçeciler; "Taz
minat düşünmüyoruz" diyor Sayın Akbulut!. 

Şimdi, hakikaten sayın bakanlar, bir Hükümetin üyeleri, burada ihmal olduğu kanaatin
de iseler, kusur olduğu kanaatinde iseler, Başbakanın "Tazminat düşünmüyoruz" demesi, as
lında, kişi hakkını, hakkı olmadığı halde çiğnenmekten başka bir şey değildir; yani, hakkı zail 
olan kişiler o talepte bulunurlarsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak onu nasıl önleye
ceksiniz ve sonra, bulundukları makamlar, "Sizin Hükümetinizin böyle bir iddiası yok ki" 
derse, o hak nasıl alınacak? Herhalde buna bir cevap vereceklerdir. 

9.7.1990 tarihinde Hükümet toplantısından sonra, "Mağdur olan Türk vatandaşlarının 
haklarına sonuna kadar sahip çıkılacaktır" beyanatı veriliyor. 

Mağdur olan Türk vatandaşlarının haklarına nasıl sonuna kadar sahip çıkacaksınız? öl
müş vatandaş... Zaten, oranın âdetlerine göre, öleni de toprağa veriyorlar, vermişler. Bir taz
minat talebinde bulunmayacak iseniz, onun hangi hakkına ne hakkına sahip çıkacaksınız? 

Şimdi bu konuşulmalı da... Yani, "500 vatandaşımız öldüyse ölmüş" mü diyeceğiz, yok
sa, burada beyan edildiği gibi. "Bunların haklarına sonuna kadar sahip çıkacağız" mı diyeceğiz? 

Nesine sahip çıkacaksınız, gelin burada izah edin onu. Sahip çıkılacak bir hak nedir yani-
adam hayatını yitirmiş- tazminat olayı söz konusu değilse? 

Gayet tabiî ki, bence, burada cevap aranması lazım gelen şey işte budur. 

Evet, gayet tabiî ki, oralara kadar gitmek, Türk vatandaşlarını arayıp sormak bunlar Hü
kümetin vazifesi. Bu vazifeleri yapmış olmanız, gayet tabiî; yapmanız lazım. Yalnız, bir şey 
söyleyeyim : Acaba, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mekke'ye, Medine'ye, Cidde'ye, Riyat'a 
böyle 60-70 bin kişinin veya 100 bin kişinin gitmesi, bu ziyareti yapması ziyaret yapanların ha
lini de biraz evvel tasvir ettim olayını ne ölçüde tedbire bağlayacak durumda? Ne kadronuz 
var? Din işleri müşaviri, bir kişi veya üç kişi veya beş kişi. Kadronuz falan yok. 

Bakın, bu toplantıdan netice çıkarmak lazım. Bu toplantıdan çıkacak netice şu : Biz diyo
ruz ki, bu hakkı arayın; "Arayacağız" dediğiniz hakkı arayın. Siz aramazsanız, biz, o hakkı 
sizde ararız bir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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tki: Biz diyoruz ki, bunu böyle geçiştiremezsiniz. Yani, biz size, Suudî Arabistan'la harp 
edin falan demiyoruz; diplomatik yollarla arayın diyoruz ve biz gene diyoruz ki, bundan ders 
alın, Türkiye bundan ders alsın; bundan sonra gidecek hacıların sahibi olalım, orada sahibi 
olalım. 

Üç : Biz diyoruz ki, bu Suudî Arabistan makamlarıyla biz de başkaları da konuşalım; ya
ni "biz" derken, Türkiye de başkaları da... 

Bu tesis, mühendislik bakımından bir ölüm tuzağıdır. Gelin, ya bu tüneli çift yapın ya 
da bu tüneli kalabalık zamanlarda tek yönlü yapın. Yani bu tünelden sadece şeytan taşlamaya 
gidilir, şeytan taşlamaktan dönen bu tünelden geçmez; aşağıda yol var, yola insin, oradan dön
sün. Zaten eskiden yürüyerek gidip geliyorlardı. Yani, asgariden bu tedbiri alın. Oradan gelip 
geçenler hem gitmek, hem dönmek mecburiyetinde değil; bir defa geçsin, kâfi. 

Bir şey daha söyleyelim : Mühendislik kaidesi olarak, insanların geçtiği tünellerin girişin
de, sıkışma ihtimaline karşı, tünelin başı gibi bir meydan ister (bu meydanlar, tüneldeki alanın 
onda biri kadardır). Böyle bir alan olmadığı için, köprüden geliyor adam, tünelin içine giriyor 
ve tünelden gelenler onları püskürtünce, gidecek yer yok; köprüden aşağıya atlamak mecburi
yetinde kalıyorlar. Orada genişçe bir alan lazım -hiç problem değildir- giremeyen çıkamayan 
o alana toplanır, biraz sonra gene intizama girer. 

Sonra, bu zamana kadar bu girişleri çıkışları tanzim ediyordunuz, bu olayda girişleri çı
kışları niye tanzim etmediniz? "Tanzim edemedik" diyemezsiniz. 

Burada, Kızılay'ın 38 senelik tecrübesiyle buraya götürülmemiş olmasını eleştiriyorum; 
yanlıştır. Kızılay orada olsaydı ne olurdu, ayrı mesele de, Kızılay orada olsaydı, belki Uç beş 
kişinin canının kurtarılmasına, 25 - 30 veya 40 - 50 kişinin bu işi daha kolay atlatmasına yar
dımcı olurdu. Eğer Kızılay'ın gördüğü hizmet hakkında Hükümetin bir eleştirisi varsa, onu 
da Kızılay'a söylesin, kamuoyuna söylesin, ama bu kadar önemli bir görevin yapılmasına... 
Bence fevkalade yanlış olmuştur. 

Olay burada bitmiyor, olay zaten başından kargaşadır. Nasıl kargaşadır?.. 1988'de Am
man'da bütün Müslüman memleketleri olarak yapılan toplantıda Türkiye'ye Suudî Arabistan 
diyor ki, "Ben ancak nüfusunuzun binde biri kadar hacı alırım." 

Nüfusumuzun binde biri 55 bin kişi eder. 55 bin hacı alacağı bize söylenmişken, acaba 
Türkiye'nin haccı tanzim eden makamları niye 150 bin kişiden para aldılar? Ne hakkınız var 
150 bin kişiden para almaya ve sonra hac zamanı gelince bunun 90 binine -üçüne beşine değil, 
üçüne beşine bile olsa ayıp- "Biz sizi götüremiyoruz arkadaş" deyip "Alın paranızı" derken 
ucundan 270 bin kesmek, parayı dört ay kullanmak, acaba devlet itibarına sığar mı? 

"Efendim, itibarsız hale düşen biziz" diyemezsiniz; devleti tahrip ediyorsunuz. İtibarsız 
hale düşen siz olsanız, o faturayı size yazarız; ama devleti tahrip ediyorsunuz. 

Gayet açıklıkla söylüyorum, "Hacca götüreceğim sizi" deyip de götüremediğiniz insanla
ra bir "Affedersiniz" bile demiyorsunuz. Evet, Suudî Arabistan'ın gayet açık beyanları var, 
Sefirinin de var, Hükümetinin de var : "55 bin kişiden fazla bir kişiyi alamayız." 

Şimdi, bu konuşmalardan bir netice daha çıkaracağız; netice şudur : Bu işleri bu zamana 
kadar Diyanet işleri tanzim ediyordu. Olay, bunu Diyanet işleri mi tanzim etsin, şirketler mi 
tanzim etsin olayı değildir; olay, bu işi iyi yapan olayıdır, tyi yapında, nasıl yapacaksanız 
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yapın; ama iyi yapın. Nasıl. Nasıl iyi yapalım? 

18 tane adamı daracık bir odaya götürür yatırırsınız, 18 tane kadını da ondan sonraki bir 
odaya yatırırsınız; yani nefes alacak yer yok, herkes balıksırtı yatmış ve oralara giremeyen adamlar 
da köprü altlarında, köşebaşlarında, Hint fakirleri gibi, Türk hacıları geceyi geçirmeye çalı
şır... İşte, devletinin onuruna dokunan olay budur; buna mani olun. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) —-15 sene evveldi o. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Tavsiye ederiz, şimdi gidin görün. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — "Ne mi yapalım? Efendim, şirketler hacı götür
mesin mi?" Götürsün. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Öyle bir şey yok şimdi Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Var var, var efendim; benim şahidim bu Meclisin 
içinde oturuyor. Ben sormadan etmeden bir şey söylemem; var. "Yok" falan demeye kalkma
yın da, elin ayıbını üstünüze almayın, düzeltmeye bakın. 

Şimdi bakınız. Mesele nedir? Mesele şudur : Anlaşılıyor ki ve görülüyor ki, bu Hac olayı 
yeniden tanzim edilmek mecburiyetindedir. Bu tanzimi yaparken, bunu Diyanet veya şirketler 
meselesi yapmayıp, bir uyum, bir ahenk içerisinde; ama Diyanetin gözetiminde, devletin göze
timinde yapın. Bunu yaparken, eğer şirketler hacı götürecekse, öncesinden, bu insanları nere
de yatıracağını, ne yapacağını planlasın. Dünya kadar insan var Türkiye'de, biraz oralara adam 
koyun, bunları kontrol etsin ve bu işleri yapamayan şirketlere de bir daha müsaade vermeyin. 
Ahaliyi soydurmanın ve kendi parasıyla kendisine dünyanın eziyetini yaptırmanın gereği yok. 
Bizim elimizde bilgiler var; hacılar -kimin götürdüğü önemli değil- kayboluyor, bir hafta yerle
rini bulamıyor. 

Bakınız, burada bir büyük hatayı daha söyleyeceğim, o da şudur : Tünelden geçmenin 
zamanlaması yanlıştır bu olayda. Tünelden, eğer bu hacılar o saatte değil de... Efendim, onun 
bir zamanı var... Tamam, var da, işte, zaruret, keraheti yok ediyor. Zaruret varsa, o yasaklanan 
şeyler ortadan kalkıyor. Bir başka zamanda götürün. Yani bunu niye söylüyorum? Kendi başı
na bırakmışsınız olayı, ondan sonra adamlar koş koş koş, bir an evvel götürelim, bir an evvel 
getirelim derken; kimse, neyse ve o işin kazanılmış tecrübelerini kullanmamış, bu olayları mey
dana getirmiş. 

Evet, olayda ihmal vardır, olayda ciddiyetsizlik vardır, kusur vardır; gerek olayın tanzi
minde vardır, gerek olaydan sonra vardır ve bu ihmal ve kusur, hem Suudî Arabistan Hüküme
tine aittir hem de bizim Hükümete aittir. Binaenaleyh, bizim size söyleyeceğimiz şey şudur : 
İhmalinizi, kusurunuzu düzeltin. Bunda alınganlığa girecek ne var? Daha iyisini yapın, daha 
çok sevgi kazanırsınız. Yani, sizin hayrınıza falan çalışıyor değiliz, sadece vatandaş zarar gör
mesin diye uğraşıyoruz. 

Bundan sonra yapılacak işlerin daha doğru dürüst yapılmasını diliyorum. Gönül ister ki, 
bu konu enine boyuna konuşulsun. Bizim söylediğimiz şeyler, şimdi baştan savma bir şekilde 
cevaplandırılacaktır, biliyorum onları; ama iş ciddidir. Yani, bu çeşit işleri milletten saklaya
rak, bu çeşit işlerin üstünü örterek bir yere varmanız mümkün değildir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
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Siyasî parti grupları adına, son konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Genel Başka
nı ve Grup Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Akbulut. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; ben sözlerime, 2 Temmuz 1990 günü, hac farizasını yerine getirirken hayatlarını 
kaybeden hacılarımıza rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak is
tiyorum. 

Yüce Meclis, bu olay nedeniyle olağanüstü bir toplantı icra ediyor ve bizim bu toplantıyı, 
Hükümet olarak teklif ile, Cumhurbaşkanı marifetiyle yapılmasının isabetli olaöağı noktasın
dan hareket ediyor. 

Biz bu olayın başlangıcından sonuna kadar, yapılması lazım gelen ve hacılarımızı, milleti
mizi rahatlatabilecek, tatmin edebilecek her türlü tedbiri aldığımızı ve girişimde bulunduğu
muzu kabul ile, bu görevi hakkı ile yerine getirdiğimiz inancı dolayısıyla, Meclisin tatilde iken 
toplanması talebinde bulunmadık. Ama; gelin görün ki olayın ciddiyeti ve bizim aldığımız -
biraz sonra anlatacağım- tedbirler muvacehesinde, Meclisi toplantıya çağıranlar, bunu, tatil 
köylerinde, yaz kıyafetiyle, plajlarda iken beyanatta bulunmak suretiyle yapmaya çalıştılar. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bir kere, olaya vermiş oldukları değeri, olayı ve Meclisi niçin top
lantıya çağırdıklarının sebebini ve yorumunu bu şekilde yapmamız mümkündür. Mesele... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Anlamadık efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. Meclisin ahengini bozmayalım efendim. 
Şu ana kadar gayet sakin getirdik Sayın Bayazıt. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Başbakan, Cumhurbaşkanına hakaret ediyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Anlamadık efendim, ne demek istiyor. 
Hükümet plajdadır. Hükümet plajdadır!.. 

BAŞKAN — Efendim, dinlerseniz anlarsınız. Lütfen... Milletin dilhun olduğu bir konu
da, hiç değilse şehitlerin ruhuna saygıya davet ediyorum. İstirham ederim... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hükümet anlamamış efendim!.. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, gayet açık söylüyorum : Bu toplantıyı yap
mak için imzası bulunanlar bu toplantının yapılmasını isterken, bizi tenkit etmeye çalışırken, 
kendileri tatil köylerinde sefa içindelerdi... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kim, kim?.. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunun anlaşılmayacak ne tarafı var yani? (ANAP 
sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) Gazetelerde var, merak ediyorsanız, açar 
bakarsınız. Yani biz her söylediğimiz sözü bu kadar açıklamak gereğini duyacaksak, konuşma
larımızı sürdüremeyiz. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş)— Kim olduğunu arıyor!.. Cumhurbaşkanı. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, zaten tahammülsüzlüğünüz var, ben onu bi

liyorum da, sıkıntınızı biliyorum da; meseleyi fazla saptırmamak lazım. 

Şimdi, biz, ölen hacılarımızın, vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak için gayret 
içerisindeyiz ve bu vesileyle de bu Meclis toplanmış. Ben de elbette isterim ki, yararlı bir sonuca 
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varabilelim. Bizim yaptıklarımıza, eğer sizlerin yüksek görüşlerinizle katkıda bulunabilir ve 
yararlı hizmetler verebilirsek ben de memnun olurum bu vesileyle. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Mesele odur; mesele, bu açıdan ele alınmalıdır. Ne yapmışız? Hacıları, şimdiye kadar tat
bik edilen ve 1978 senesinde ihdas edilen yeni bir uygulama ile ve giderek o seneden itibaren, 
daha mükemmel bir şekilde hacca göndermişiz. Uygulamada herhangi bir değişiklik yok. Usul 
konulmuş, her sene -tecrübelerden de istifadeyle- o usulü devam ettirmişiz. Bizim yaptığımız 
herhangi bir değişiklik yok. Diyanet Vakfı, bu hacılarımızı mükemmel bir şekilde götürüyor 
ve orada bu görevi yerine getirmeleri için hacılarımıza yardımcı oluyor. Orada -teferruatına 
inmeyeceğim- bir hadise meydana geliyor, üzücü bir hadise ve biz hacılarımızı kaybediyoruz. 

Bu hususun benimle ilgili olan tarafını söyleyeyim ve eğer her söylenenler de, benim sözle
rimin yorumu şeklinde yapılıyorsa, bizi ne kadar yanlış sonuçlara götürür, bir daha sergilemek 
isterim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen Başbakansın. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben Londra'dan döndüğüm zaman basın toplantısı 
yaptım; bu konu bana soruldu. O anda "Şimdi, şu ortamda ben tazminatı düşünmüyorum. 
Acımız büyüktür; acımızı saralım, gereğini sonradan yaparız"... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — O kadar. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, geliniz, bakınız -bugün aynı konu bir daha 
başımıza gelmez inşallah, buna benzer veya bunun çok küçüğü- böyle bir acı içindeyken, "Ben 
size tazminat alırım, siz acınızı unutunuz" diye bir düşünce içerisinde benim olmam mümkün 
değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer beni böyle tenkit ediyorsanız, bu
yurunuz, bu tenkidi yapınız. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Burası ilkokul değil, ilkokul değil burası. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, benim, vatandaşa, insana olan saygımla bağ
daşacak bir tutum değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O bakımdan, tek
rar ediyorum : Yarın da inşallah böyle bir hadiseyle katiyen karşılaşmayız; ama, yarın da bu
nun çok küçüğü dahi olsa, bir vatandaşımızı dahi olsa, hayatını kaybetse, ilk aklımıza gelecek 
şey, onun tazminatı meselesi değildir, onun acısını paylaşmaktır; onu istismar etmek değildir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bizim yaptığımız şey budur ve bu yaptığımız 
şeyin isabetine de kaniiz. Hiçbir pişmanlığımız yoktur, hiçbir yanlışlık da yoktur. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 10 gün sonra el atıyorsunuz, 10 gün. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O günden tedbirine bakalım... 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dinle kardeşim, dinle. Neden tahammülsüzsün? Bak, 
burada iki sayın başkan konuştu, hiç kimsenin sesi çıkmadı. Sen neden tahammülsüzsün? Dinle, 
biraz tahammül et, öğrenemediğin konular, bilmediğin konular varsa, belki istifade edersin. 
öyle değil mi? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Hepsini bilirim, öğrenmeye muhtaç değilim. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ama Meclisi bunun için topladınız, Meclisi bunun 
için topladınız; kavga etmek için değil... 
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tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Anlat bakalım, anlat; devam et, devam et. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bu konuya böyle açıklık getirdikten sonra, 

yaptığımız iş... Söyledik; yaptığımız iş : Diyanet Vakfı, senelerden beri bu hac olayını tanzim 
ediyor; bundan hiç kimsenin de bir şikâyeti yok, hiçbir hacı adayımızın veyahut hacımızın da 
hac farizasını yerine getirdikten sonra herhangi bir şikâyeti söz konusu olmadı, herkes mem
nun ve şimdiye kadar da, bilhassa bu sene Suudî Arabistan Hükümeti tarafından da bize res
men, "Sizin şu kadar kontenjanınız var" diye bir beyanda bulunulmadı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Var da, farkında değilsin. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen... Görüşmeleri Başkanlık yönetir. Oradan, "De

vam et" üslubunu yakıştırmıyorum. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, bulunulmadı... 
BAŞKAN —- Bir Sayın Genel Başkan, bir Başbakan Yüce Meclise bilgi sunarken, minibüs 

muavini gibi, "Devam et, devam et" demek, yakışmaz. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Buyurun Sayın Başbakan. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O nedenle, her sene olduğu gibi, hacı adaylarına 

bir form, bir sözleşme imzalattırılıyor. Bununla, alınacak kontenjan nispetinde hacı adayları
nın hacca gönderileceği; eğer kontenjan, talep edenlerin sayısından az ise, en sonundan silin
mek suretiyle, verilecek kontenjan sayısında adayın hacca gönderileceği sözleşmesi yapılıyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne dçmek bu? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Yani, kontenjan var. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kontenjan nereden çıktı; yoktu hani?.. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi her hacı adayı biliyor ki, verilecek kota nis

petinde ve büyüklüğü ölçüsünde kendisinin hacca gitme imkânı vardır; aksi takdirde yoktur. 
Bu, yazılı bir sözleşmedir. O halde, hacı adaylarının, kayıt olanlarının hepsinin hacca gideceği 
şeklinde herhangi bir taahhüt Diyanet İşleri Vakfı tarafından verilmiş değildir. Hacı adayı bu
nu gayet iyi biliyor ve sözleşme yapıyor. 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — Hiçbiri de bilmiyor, hiçbir tanesi bilmiyor. 
BAŞKAN — Sayın Durutürk, ısrarla ve mütemadiyen sataşmaya devam ediyorsunuz... 

Uyarıyorum... Uyarıyorum. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, yazılı bir belge. Bunlar, yazılmış, çizilmiş, im

zalanmış belgeler. (DYP sıralarından gürültüler) 
Şimdi lütfen dinleyin... İnanırsınız, inanmazsınız; tatmin olursunuz, olmazsınız... Siz ra

hatsız olmayın... 

O halde, "Biz niçin şu kadar sayıda hacı adayını kayıt ettik de, şu kadar sayıda hacı git
ti?" sözlerine bir cevap olsun diye söylüyorum. Şimdi, demek ki, bizim bir taahhüdümüz yok; 
yani Diyanet Vakfının herhangi bir taahhüdü yok "Seni illa hacca göndereceğim" diye. Kaldı 
ki, biz bu kotanın, bu sayının tespit edilebilmesi için, bize tam sayıyı belirtsinler, bildirsinler 
diye Mart ayında bir heyet gönderdik ve kayıtlara devam ettiğimizi bildirdik. Oradan bize veri
le cevap, herhangi bir müşkülat olmayacağı şeklindedir; dolayısıyla kayıtlar devam etti. 
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Haziran ayında yine Sayın Bakanı ve Diyanet tşleri Başkanını gönderdik; Kralla konuştular; 
keza o da herhangi bir müşkülat çıkmayacağını söyledi ve iki gün sonra bakanını gönderdi; 
ve bakanı "70 bin kişi gidebilir" dedi. 

Çok sayıda aday yazılmıştı, bunların 10 - 17 Haziranda da Suriye'den geçmeleri gereki
yordu; 10 Haziran ile 17 Haziran arasında bunları göndermek de mümkün değildi. Onun için, 
karayoluyla hacca gideceklerin gitmesine müsaade edilmedi. 

Bizim yaptığımı iş bu. Eğer siz diyorsanız ki, "Siz bu işte çok büyük hatalar yapmışsınız, 
sizin bu hatalarınız facialara neden olmuş"; tabiî, bunun takdiri Yüce Milletimize aittir. 

Orada meydana gelen olayı herkes anlattı : Tünelde bir karşılaşma... 
Burada, Suudî Arabistan yetkililerinin kusuru vardır; bu, müteaddit beyanlardan da anla

şılıyor; Sayın Bakan da bunu ifade etti, biz de ettik. Suudî Arabistan yetkililerinin kusuru var
dır ve vatandaşlarımızın, sırası geldiğinde, acılan dindiğinde, hakları da aranır. Haklarını ara
malarına da biz, Hükümet olarak yardımcı oluruz. Burada bir ihtilaf var mı? Burada bir ihti
laf yok. 

Neyin hesabını yapacağız şimdi?.. Neyin hesabının yapılması Yüce Meclisçe isteniyor?.. 
Tabiî, biz, buradaki konuşmalardan böyle bir sonuca varmak isteriz : Neyin yapılması, 

hangi sonuca varılması isteniyor?.. Kaldı ki, biz şimdiye kadar olan girişimlerimizle ve bundan 
sonraki takiplerimizle, oradaki altyapı noksanlıklarının giderilmesi için, gerekiyorsa, Türki
ye'ye düşecek bir vazife varsa, gerek teknik bakımdan, gerek ilmî bakımdan, gerek organizas
yon bakımından yapılmasına yardımcı olacağımızı söyledik ve söylüyoruz. 

Hacılarımızı gönderdik... Deniyor ki, "Hacılara sahip çıkılmıyor." 
Doğru değil, doğru değil; çünkü, biz her sene olduğu gibi, oraya, Diyanet İşleri Başkanlı

ğında görevli memurlarımızı, hacılara hizmet etsinler diye gönderiyoruz ve sağlık ekipleri ve 
görevliler olmak üzere yine gönderdik. 

Bakınız, 315 kişiden müteşekkil sağlık ekibi göndermişiz. Din görevlisi 214 kişi; yine din 
görevlilerinden, kafile başkanı olmak üzere 80 kişi; kiralama işlerinde yardımcı olsunlar diye 
65 kişi ve 81'i doktor olmak üzere -biraz evvel söylediğim- sağlık ekibini göndermişiz. Her sene 
olduğu gibi bu sene de... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kızılayı niye göndermediniz? 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu sene de, sağlık ekibi yine noksansız bir şekilde 

orada görev ifa etti. Sayın Bakan da anlattılar, olaya ilk müdahale eden de bizim sağlık ekibi
miz ve ambulansımızdır. Şimdi siz diyebiliyor musunuz, "Sağlık ekibimiz gerekli görevi yerine 
getiremedi, kusuru vardır?" 

Eğer diyebiliyorsanız, bunu söylemelisiniz. Bunu dolaylı şekillerde ima etmenin bir anla
mı yoktur. Ben diyorum ki, herhangi bir kusurları yok; cansiperane, gece gündüz çalıştılar. 
Olayı takip eden de biziz. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Biz Suudî Arabistan'ın kusurunu konuşuyoruz. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bizim görevlerimizde, sağlık ekiplerimizde 

herhangi bir kusur yok. Suudî Arabistan'ın, olayda, bu akışı sağlayamamasından mütevellit 
kusuru var. 

— 333 — 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 O : 2 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu, devleti ilgilendirir Sayın Başbakan. Bu beyanınız 
hükümeti bağlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, siz de kendinizi ne mevkie düşürdüğünüzü düşünün, lütfen... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Devleti ilgilendirir, bu beyan Hükümeti bağlamıştır. 
BAŞKAN — Lütfen... İstirham ederim efendim, böyle bir usulümüz yok, böyle bir gö

rüşme usulümüz yok. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bu beyan, Hükümeti, devleti bağlamıştır. Gördünüz mü?.. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grubu Sayın Genel Baş
kanlarının, ne kadar, yakışır saygıyla, ne kadar sükûnutle dinlendiğini hatırlatmak isterim ve 
bu tavrın bir teminat olduğunu da uyarmak isterim. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — tşte bizim hep sıkıntımız bu, sıkıntımız burada işte. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tkaz ediyorum, Hükümeti, devleti bağlamıştır. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, biraz evvel sayın konuşmacılar işaret etti

ler, biz bu Mecliste "Devleti bağlar, devleti bağlamaz" diye mi, yoksa vatandaşımızın menfa
atlerini göz önünde tutarak mı konuşacağız, yoksa başka düşüncelerle mi hareket edeceğiz? 
Siz, şimdi "Devleti bağlar, devleti bağlamaz" tartışmasını getiriyorsunuz. 

Ortada, herkesin bildiği ve bizim de söylediğimiz, vatandaşlarımızın ölümüne neden olan 
bir hadise var. Kusurludur, trafiği sağlayamamıştır veya sağlanırdı, sağlanmazdı konularının 
meselesinde değiliz. Ortada bir vaka vardır; ama bu vaka istismar edilmemelidir. Bu vaka acı
ları sömürmek için ittihaz edilip, mebde teşkil edilip, politika yapılmamalıdır. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, ortada acı vardır, ortada bir vaka vardır. Şimdi siz, bu toplantıyı yapmakla, Hükü
meti, bu işlerde ihmali olan veyahut gereğini yerine getirmemiş bir kadro olarak göstermeye 
çalışıyorsunuz ve dolayısıyla da, bu acıları istismar etmek suretiyle politika yapmak istiyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen anlamıyorsan biz ne yapalım... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunların netice vermeyeceğini biz gayet iyi biliyo

ruz. Siz devam ediniz, belki alırsınız neticeyi! Bu da bir üsluptur, bu da bir tarzdır, her olayı 
istismar edebilmek için kullanılan bir usuldür; yapabilirsiniz, yapıyorsunuz da zaten. 

Şimdi bakınız, Sayın İnönü konuşmasına başlarken, -ilk önce, acaba niçin toplandık diye 
ben merak ettim- memur maaşlarından, Güneydoğu'daki hareketlerden bahsettiler. Biz acaba 
neyi konuşmak için toplandık diye tereddüt ettim de, neyse sonunda konuya lütfen gelebildiler. 
Acaba, maksat hakikaten bu konuyu konuşmak mıdır, yoksa demin dediğim gibi, bazı siyasî 
neticeler alabilmek için bir davranış mıdır? Bu şüpheye düşmemeliyiz. Bu, bizim mühim ve 
millî meselemizdir. Bizim yaptıklarımıza ve düşündüklerimize ilave edecek hususlar var ise, 
açık açık söylenmelidir. Yüce Meclisin kararına saygılıyız ve Hükümet olarak da bunu uygularız. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Niye yas ilan etmediniz? 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hükümetin toplanması meselesine gelince, -demin 

söyledim- Hükümeti tenkit edenler, plajlardan bu beyanatı veremezler. 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Cumhurbaşkanı veriyor, Cumhurbaşkanı veriyor! (SHP 

sıralarından gürültüler) 
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YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Canım, değil yahut evet... Ben öyle söylüyorum; 
ister kabul edin, ister etmeyin. Hükümettir veya değildir; ama muhalefettir, muhalefet başka
nıdır; bunu eğer plajdan söyleyebiliyorsa, olaya atfedilen ehemmiyet ortadadır! Siz ister kabul 
edersiniz, ister etmezsiniz; kabul etmek mecburiyetinde de değilsiniz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALÎ ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Cumhurbaşkanı plajdan söylüyor Sayın Başbakan!.. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, istirham ederim. Sayın Şahin... 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kızılay meselesi gündeme getirildi: Sağlık hizmet
lerinin -geçmişteki tecrübelere dayanarak- tek elden yürütülmesi için bir komite kuruldu. Bu 
komite, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından olmuştu. Sağlık ekibinin 
bu komite marifetiyle görev yapması kararlaştırıldı. Kızılay, "Hayır ben bu komitede yer almam" 
dedi. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Orada bile politika yaptınız. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Niye? 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Niyesini bilemem efendim; niyesini soracağız, öğ
reneceğiz. (DYP sıralarından "niye" sesleri) Niyesini soracağız tabiî. "Ben göndermem" dedi. 
Niye göndermezsin; niçin göndermezsin?.. O da ayrı bir sorudur tabiî; elbetteki soracağız. Gön
dermedi de ne oldu? Kızılay'ın göndermediği ekipler marifetiyle, hizmet geri mi kaldı veyahut 
sağlık ekiplerinin sayısında, aracında bir noksanlık mı oldu? Hayır. Biz bütün imkânlarımız
la, onun oksanlığını hissettirmeyecek şekilde, hem sağlık ekibimizi, hem aracımızı gerecimizi 
oraya gönderdik. 

Mesele şurada toplanmalıdır : "Kızılay gitmedi, ekipte noksanlık oldu ve noksanlık nede
niyle de, biz gerekli hizmeti hacılara veremedik" diyebilmelidir ki, biz o zaman bunun "evet" 
veyahut "hayır" olduğunu o zaman ifade edelim. Yoksa, bunlar bize göre bir kıymet ifade 
etmeyen laflardır. 

Oraya gönderdiğim hacı vatandaşıma ben sağlık hizmeti vermekle mükellefim. Bunu Kı
zılay yapar, bunu Sağlık Bakanlığı personeli yapar, benim için fark etmez. Eğer Kızılay görev-' 
şinassa, bunun da gereğine inanıyorsa, her türlü hesabın dışında kendiini vazifeli addeder ve 
bu vazifeyi de seve seve yerine getirir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Getirmiş, getirmiş... Ayıp, ayıp... Nasılda saptırı
yorsunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Millî bir müesseseyi suçluyorsunuz. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Burada suçlama filan yok. Burada ciddî bir mese
leyi görüşüyoruz. Kim suçlanacaksa suçlanır. Burada mademki toplanmışız, -Yüce Meclise bu 
bilgileri zaten verdik; kamuoyuna verdik; sayın başkanlara verdik; Meclis Başkanımıza verdik, 
Hükümet olarak açıkladık; ama bu bilgiler size kâfi gelmedi, yeni bilgiler istiyorsunuz- biz 
de yeni bilgileri ve görüşlerimizi arza çalışıyoruz. Bundan rahatsız olmamak lazım. 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Başbakan sizi takip edemiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Eser, böyle bir görüşme usulümüz var mı? 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir diğer konu da, valilerimizin hacca gönderilme
sidir. Bu konu, basınımızda da yer aldı, "Rabıta olayı başladı" dendi, birtakım yorumlar ya
pıldı, açıklamalar, düzeltmeler yapıldı. 
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Efendim, şimdi, olayın aslı, Suudî Arabistan Krallığı marifetiyle, bizim kamu görevlileri
mizin, masrafları da onlara ait olmak üzere, hacca davetidir. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Müslümanlığa aykırı Sayın Başbakan. Herkes kendi pa
rasıyla gidecek. Kurallara aykırıdır... 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, müsaade buyurun. Şimdi bunu tahlil ede
lim. Bu hac farizası böyle yerine getirilince, geçerli midir, değil midir?., 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Olur mu hiç?.. 
Konu o değil. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu konu değildir. Geçerli olup olmadığı, Allah'la 

kul arasında olan iştir, bizi ilgilendirmez. Buna kimsenin itirazı var mı? (DYP sıralarından "Var, 
var" sesleri) 

İkinci konu : Biz elbette laik devletiz. Laiklik, dinsizlik demek değildir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri alkışlar) Bu memleketin yüzde 99'u Müslümandır. Şimdi, laik devlet, dinî 
kaidelere göre idare edilmeyen devlettir. Hepimiz sadığız; Anayasada yer almış, hiçbir itirazı
mız yok. Sağlam bu prensibe, sıkı sıkıya bağlı yönetime, her cumhuriyet hükümeti içtenlikle 
riayet etmek mecburiyetindedir, biz de aynı düşüncedeyiz. Ama, laiklik, vatandaşın, dinî veci
belerini yerine getirmesine mani bir prensip değildir. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Kendi parasıyla gitsin. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değildir... 
BAŞKAN — Sayın Akyürek... Sayın Akyürek... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet... Yani, bunun prensiplerini koyacaksak; şim

di bir kamu görevlisi, dinî görevlerini yerine getirmek istiyorsa, "Sen kamu görevlisisin, dinî 
görevlerini yerine getiremezsin" diyecek kaideyi bana birisi lütfen kalkıp söyleyebilmelidir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) öyle bir kaide laiklik içerisinde yoktur. Laikli
ğin tarifi o değildir. Aksine, laiklik, vatandaşın din ve vicdan hürriyetini en iyi şekilde yaşaya
bilmesine müsait olan bir prensiptir. Laiklik, vatandaşın dinini teminat altında tutan, teminat 
altında olmasını sağlayan bir prensiptir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, vali veyahut da emniyet müdürü, veyahut başka bir görevli, davetli olarak, din gö
revini yerine getirmek için hacca gider ve siz dersiniz ki, "Nasıl laik devlettir?" 

Bunun alakası yoktur; laiklik anlayışının yanlış bir tefsirinden ibarettir ve bu şekildeki 
anlayış, dolaylı olarak bizim dinimizle de bağdaşmaz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ben bakıyorum, devamlı müdahale edenler, tunçlaşmış simalany-
la kıyı kentlerden gelenler. (Gülüşmeler) Yapmayın arkadaşlar. Yani, olayı böyle takip ediyor
sanız fevkalade müteessirim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kıyı kentlerden gelenlere hakaret ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Bir millî elem, bir millî acı ve şu sahne!.. Bu kadar gülünecek bir şey yok; 

istirham ederim. 
Buyurun Sayın Başbakan. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ayrıca, ilk görevlinin gönderilmesi de, Cumhuriyet 

Halk Partisi zamanında Sayın İrfan özaydınlı tarafından olmuştur. 
Evet... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Şimdi "Türkiye'nin meselelerini konuşalım" konuşalım; "Yüce Mecliste konuşalım' ko
nuşalım; ama, hakikatleri de konuşalım, gerçekleri de konuşalım. 

Bakın, bir olay daha söyleyeceğim : Sivas - Kayseri olayını hatırlaycaksınız; 44 vatandaşı
mız o maçta hayatını kaybetti ama kayıtlardan baktırdım, Meclis hiç olağanüstü filan toplan
tıya çağrılmamış, hiç de görüşülmemiş konu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Meclis tatilde miymiş o zaman? Maç kaç kaç bitmiş? 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Meclis tatilde değilmiş o zaman. 
VEFA TANIR (Konya) — Maçlar yapıldığı zaman Meclis tatilde olmaz. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu olay nede

niyle acımız büyüktür. Acının istismar edilmesine elbette müsaade etmeyiz; ama, vatandaşları
mızın hak ve hukukunu en iyi şekilde arar ve aramada ısrarlı olduğumuzu Yüce Meclise beyan 
eder, tekrar ben, fevat eden hacılarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, hepini
ze saygı ve sevgilerimi sunarım. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
önergedeki imza sahipleri adına söz talebi yoktur. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Koksal Toptan, önergedeki birinci imza sahibi olarak söz istiyorsunuz. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 500 ci

varında olduğu; ama, sayısı kesin olarak bugün Hükümet tarafından da açıklanamayan, o ne
denle bilinemeyen hac faciasıyla ilgili, kişisel düşüncelerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütün konuşmacılar gibi ben de, bu büyük olay ne
deniyle hayatını kaybeden, şehit olan aziz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, büyük milletimize 
ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Olay, değişik boyutlarıyla, sayın konuşmacılar tarafından dile getirildi. Sayın Başbakan, 
Anavatan Partisi Grubu adına almış olduğu söz üzerine, daha evvelki konuşmalara, belli nok
talarda cevap vermeye çalıştı. 

Hemen sözümün başında bir düzeltmeyi yapma gereğini hissediyorum. Sayın Başbakan, 
sürekli olarak, Hükümeti bu olay nedeniyle eleştirenlere cevaben, eleştirilerin sürekli plajlar
dan, tatil köylerinden yapıldığı karşılığını verdi. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Yalan mı? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bizim açımızdan kesinlikle yalan (DYP sıralarından al

kışlar) Ne Sayın Genel Başkanımız, ne ben ve ne arkadaşlarım, tatil yapma imkânını henüz 
bulmuş değiliz. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Yarası olan gocunur Sayın Başkan. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ama, Türkiye'de denizlerden, deniz kenarlarından, ta

til köylerinden, devlet adamlarının beyanat verme, ülkeyi yönetme geleneğinin adresini Sayın 
Başbakan şaşırmış olmalı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) O benayatlar, sürekli olarak, 
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teknelerden, denizlerden, sahil kentlerinden verilmiş ve Türkiye buna alıştırılmaya çalıştırıl
mıştır. Şimdi... 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Vay gafiller vay! 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Şimdi, bunu alıp bir genelleme yapmak suretiyle, bu 
önemli olayı Yüce Meclise getiren önerge sahiplerine, "eleştiri yapıyorum" diye yakıştırmaya 
çalışmanın anlamsızlığına işaret etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; olayın sayın konuşmacıların da üzerinde durduğu öncesi 
ve sonrası çok önemlidir. Olayın oluş şekli üzerinde çok değerli konuşmacılar, bütün ayrıntıla
rı ile çok şeyi söylediler. Olayın öncesi ile ilgili, Sayın Başbakanın söyledikleri doğru değildir. 
Türkiye bu sene, 1990 senesinde, hac görevini yerine getirecek vatandaşlarımızın sayısını bil
mektedir. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Hayır. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — "Hayır" diyemezsiniz. Bu Mecliste Sayın Mesut Yıl-
maz'da vardı, sanıyorum biraz evvel burada idi. Kendisinin de imzalamış olduğu belge ile 1988 
Amman tslam Dışişleri Bakanları Toplantısında, Türkiye'nin belli oranda, belli kontenjan da
hilinde hacca vatandaşını gönderebileceği taahhüt altına alınmış ve bunu bütün Müslüman ül
keleri de belirtmişti/ 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Miktarı yok orada. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — tşte, Suudî Arabistan Büyükelçiliğinin resmî yazısı. 

Şimdi, böyle olunca, Türkiye 1988'den beri 1990 senesi için hacca kaç kişi göndereceğini 
bilirken, Sayın Başbakanın buraya çıkıp, "Biz hacılardan taahhütname aldık, sözleşme aldık, 
kota aşılırsa müracaatları çok olursa sizi göndermeyiz, siz de bunu taahhüt ettiniz" gibi bir 
beyanını, doğrusu kendilerine yakıştıramadım; bunu devlet ciddiyetine yakıştıramadım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hangi hacı adayı, müftülüklere gidip, oradan buradan buluşturdu
ğu; koltuğunu, halısını kilimini satıp; emekliyse kıdem tazminatını, ikramiyesini alıp, para bi
riktirip, nafakasından kesip, üç beş kuruşu hac parası diye müftülüğe götürdüğünde, o kâğıt
ları okuyarak imzalar, hangi hacı adayı bunu yapar? Çünkü, devletine güvenir, ama ne bilsin 
ki, Türkiye'yi idare edenlerin hiçbir şeyine güvenmemek lazım... Ne bilsin ki, Türkiye'yi idare 
edenler, şimdiye kadar hiçbir şekilde, hiçbir hükümet zamanında maruz kalmadıkları bir kan
dırmayla karşı karşıya gelsin? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Kimse hacca öyle gitmez. 

tLHAN AŞKIN (Bursa) — Doğrusunu biliyorsunuz, ama kasten söylemiyorsunuz. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; doğrusu, benim 
söylediğim. Size, "55 bin kişi yahut 70 bin kişi getirebilirsiniz" denildi; siz 160 bin kişiden 
para topladınız. Sayının 70 bin olduğunu biliyordunuz, buna karşılık 160 bin kişiden, neye gü
venerek hac parası aldınız? Çünkü, sizin övündüğünüz bir dış itibar vardı. "Dış itibar" sözle
rinin hiçbir anlam taşımadığı, kendi itibarınızla birlikte, Türkiye'nin, Türk Devletinin itibarını 
da sıfıra indirdiğiniz bu olay, bir kere daha dosta düşmana göstermiştir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakanın Londra dönüşü "Tazminat 
düşünmüyorum" sözünü şimdi tevile çalışması beyhudedir. "Tazminat istemiyoruz" sözü, Sa
yın Başbakanın burada, şimdi kürsüde ifade ettiği anlamda, o zaman kullanılmadı; Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin, yapılan açıklama gibi, olayı bir ilahi takdir olarak kabul etmesinin 
ifadesi olarak kullanıldı. 

Şimdi, tazminat istemek, bu olay karşısında, ölen vatandaşlarımız karşısında üzüntü duy
mamanın bir karşıtı mıdır? Tazminat istemek, bu ölen vatandaşlarımızın hakkının, hukuku
nun aranmasına engel midir? 

"Bu acılar istismar edilmemelidir. Siz bunu yapıyorsunuz" diyorlar. 500 tane vatandaşı
mızın şehit olduğu bir olayı konuşmak, nasıl siyasî istismar konusu olur, bunu anlamak müm
kün değil. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Siz ediyorsunuz... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Biz etmiyoruz. 
Anlaşılan, Hükümet, bir ayıbının, kendi üzerinde yapmış olduğu etkiyi silmeye çalışmak

tadır. Hükümet, Yüce Meclisi toplantıya çağırıp, bu konuyu konuşmalıydı. Bunu Hükümet 
yapamamış, becerememiş; bu toplantıyı muhalefetin yapmış olmasının, üzerinde yarattığı ezikliği 
bu şekilde gidermeye çalışmıştır. 

Sayın Başbakan, Sivas - Kayseri maçından bahsetti. Sivas - Kayseri maçı, samimiyetle ifa
de edeyim, hangi tarihte oynandı bilmiyorum; ama bildiğim bir şey var: Türkiye'de yaz.ayla
rında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğu aylarda maçlar oynanmamaktadır. 
Acaba, Sayın Başbakan bir tarih yanılgısına, tarih hatasına mı düşmüştür, onu bilemiyorum? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 1966 yılında. 
ŞAKÎR ŞEKER (Sivas) — 1967 yılında... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 1967 yılının hangi ayı, o önemli?.. 
SAKİR ŞEKER (Sivas) — 1967 yılının Ekim, Kasım ayında. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Anavatan Partili arkadaşım beni doğruladı, kendisine 

teşekkür ederim. "Bu maç, 1967'nin Ekim yahut Kasım ayında oynandı" dedi. O tarihlerde 
Meclis çalışıyordu, açıktı. 

Teşekkür ederim. 
SAKİR ŞEKER (Sivas) — Meclis açıktı, gündeme getirilmedi. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin içinde, dışında bir 

vatandaşımızın burnu kanarsa, hele bir vatandaşımız ölürse, Türkiye'yi idare edenlerin görevi, 
başka ülkeleri idare edenlerin de görevi olduğu gibi, o vatandaşının hakkını aramaktır. Dünya
nın çeşitli dönemlerinde bir vatandaşına bir haksızlık reva görüldüğünde, o haksızlık harp se
bebi sayılmıştır. Tabiî hiç kimse -Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi- bu olayın mey
dana gelmiş olduğu Suudî Arabistan'la savaş yapalım demiyor; bu, kimsenin aklından da geç
mez; zaten çağdaş yöntem bu da değildir. Ama, Suudî Arabistan'da, Sayın Bakanın ve Sayın 
Başbakanın ifade ettiği gibi, 500'ü aşkın vatandaşımız, ihmal sonucu, kusur sonucu hayatını 
kaybetmiş ise, onların hakkını aramak, Türkiye'yi yönetenlerin boynunun borcudur. Bundan 
hiç kimse kaçamaz, bundan hiç kimse de taviz veremez. Bu hakkı elde edemiyorsa, o Hükü
metin Türkiye'de sokakta gezme hakkı da olamaz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sizden istediğimiz şudur: Bugün gelen, gruplara dağıtılan bir mektubun bir yerinde şöyle 
denilmektedir, bu olayda eşini kaybeden bir vatandaşımız şöyle demektedir. "Sadece, morgun 
kapısına asılan eşimin resmine birkaç dakika bakmaktan başka bir hakkım kalmamıştı. Arka
daşlarımın ısrarları sonucunda, eşimden bir hatıra kalır düşüncesi ile, üzerindeki para ve kıy
metli ziynet eşyalarını istediğimizde aynı yetkili tamamının beytülmale kaldığını söyledi." 

Sizden Polatlı'lı bu vatandaşımızın hakkını aramanızı istiyoruz. Bunu aramazsanız sonu
na kadar, bu haklar alınana kadar, biz sizin peşinizde olacağız, elimiz yakanızda olacaktır. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Ziynet eşya beytülmale gider mi? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 

Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Şimdi, 
genel görüşme açılıp açılmamasını Genel Kurulun oylarına sunuyorum : 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Bekleyelim gelsinler. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, ihtiyaç mı var efendim? Bu haliyle de yetiyor. Görülen orta
da. Ayrıca kimin ne oy vereceğini nasıl bilebilirim ki, kimi bekleyeyim? (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — Bekleyin de gelsinler. 
BAŞKAN — istirham ederim... 

Değerli arkadaşlarım, bakınız ben de bugünkü birleşimde bir ıstırabımı ifade edeyim : 
Bu kadar ciddî, bu kadar hassas bir konuda, o kadar çok güldünüz ki, âdeta yaz tatilinde bir 
eğlence fırsatı çıkmış gibi görüyorum; çok üzgünüm. Ne var gülecek?! (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne var gülecek?.. 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılıp açılmamasını oylarınıza sunuyorum : Genel gö
rüşme açılmasını kabul edenler işaret buyursunlar... Genel görüşme açılmasını kabul etmeyen
ler işaret buyursunlar,.. (SHP sıralarından alkışlar!) Sayın milletvekilleri, genel görüşme açıl
ması kabul edilmemiştir. 

Böylece, olağanüstü toplantı konusunun görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, Genel Kurulun 5.6.1990 tarihli 122 nci Bir
leşiminde alınan karar gereğince, 1 Eylül 1990 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —; Halay Milletvekili Ali Uyar'in, Çernobü kazasından sonra ne kadar radyasyonlu çay imlıa 
edildiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı 
(7/1300) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından cevap
landırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Çernobil kazasından sonra kaç ton radyosyunlu çay imha edilmiştir? 
2. Çay imha işlemlerine ne zaman başlanmıştır? 
3. Daha önce radyosyon yoktur, bize radyasyon - madrasyon tesir etmez diyerek halkı 

aldatan ve radyasyonlu çay içmelerine neden olan yetkililer hakkında, halkı aldatmaktan do
layı ne tür bir yasal işlem düşünüyorsunuz? 

4. Çernobil kazasından bugüne dek, Türkiye'de meydana gelen doğum anomalileri ile 
düşük sayısı açısından çalışma yapılmış mıdır? 

5. Düşük ve anomali sayısında bir artış gözlenmiş midir? 
6. Artış olmuşsa, önlem almayanlar hakkında ne tür işlem yapılacaktır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 8.6.1990 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : BÎK.40.03/4-1-1560 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGt : 30.4.1990 tarihli ve 7/1300-4856/21621 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Halay Milletvekili- Sayın Ali Uyar tara
fından ilgi yazınızda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Çernobil kazasından sonra Bakanlar Kurulu kararıyla toplam 58 070 ton çayın imha
sına karar verilmiştir. 

2. tmha işlemlerine 11.8.1989 tarihinde başlanmış olup, TAEK'nun uzmanlarının neza-
retiyle bugüne kadar 35 456 tonu imha edilmiştir, tmha edilmeyen çaylar her türlü tedbir alın
mış olan depolarda muhafaza edilmektedir. 

3. Daha önceki açıklamalarda da belirtildiği üzere; 26 Nisan 1986 günü S.S.C.B. nin Çer
nobil yerleşim bölgesinde bir reaktör kazası meydana gelmiş ve bu kazayı takiben Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumunca bütün gıda maddelerinde olduğu gibi çay ürününde de radyasyon ölçüm
leri yapılmıştır. Çeşitli doz hesapları ve Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonunun 
temel prensiplerinden olan ekonomik ve sosyal faktörler gözönüne alınarak uygulanan opti-
mizasyon sonucunda insan sağlığına zarar veren yüksek aktiviteü çaylar, yukarıda da belirtil
diği üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla Çaykur'a ait fabrikalar bünyesinde Atom Enerjisi Kuru
munun gözetimi ve denetimi altında depolanmış ve halkımıza intikal ettirilmemiştir. Depola
rın içinde, dışında ve çevrelerinde sürekli olarak radyasyon ölçümleri yapılmış, insan ve canlılara 
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herhangi bir zararlı etkinin olmadığı belirlenmiş ve kontrollere periyodik olarak devam edil
miştir. Bütün bu işlemlere ilaveten, Atom Enerjisi Kurumunca yapılan etüdler sonucunda de
polama, gömme, yakma gibi zararsız hale getirilme yollarından en ekonomik ve en makul ola
rak "Gömme" metodu seçilmiştir. 

4. Çernobil kazasından sonra doğum anomalileri ile düşük sayısı açısından ülkemizde 
bir artış olup olmadığı hususunda Sağlık Bakanlığı ile Atom Enerjisi Kurumu arasında sürekli 
olarak yazışmalar yapılmış ve ekli listeden de anlaşılacağı üzere herhangi bir artış gözlenmemiştir. 

Çernobil nükleer santral kazasından sonra Türkiye'de, bir insanın çeşitli yollardan ve özel
likle kazadan sonraki bir yıl içeresinde tükettiği besin maddelerinden vücuduna aldığı radyo-
nüklidler nedeniyle maruz kalınan dozlar doğal radyasyon dozuna oranla oldukça küçüktür 
ve bu doz değerlerinden hareketle ortaya çıkabilecek riskler Atom Enerjisi Kurumunca hesap 
edilmiş olup, Sağlık Bakanlığının sözkonusu istatistikleri ile uyum göstermektedir. 

5. Çernobil nükleer santral kazasından dolayı alınan dozlar, yapı malzemeleri, kozmik 
ışınlar gibi doğal olarak maruz kalınan radyasyon dozlarına nazaran oldukça küçük olduğun
dan herhangi bir doğum anomalisi beklenmemektedir. Ayrıca, doğum anomalileri radyasyon 
dışında ülkemizde sık rastlanan akraba evliliği gibi bir çok nedenlere dayanmaktadır. 

Arz ederim. 

Adnan Kahvaci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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SEÇİLMİŞ BAZI İLLERDE YILLARA GÖRE TESPİT EDİLEN DOĞUMLA 

S 

İller 

Edirne 

Giresun 

İstanbul 

Kırklareli 

Ordu 

Yıllar 

1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1987 
1989 
1989 
1987 
1988 

Nüfusu 

399 000 
404 600 
410 300 
509 900 
514 500 
515 100 

5 537 700 
5 842 985 
6 014 600 
6 271 100 
6 938 500 
6 817 400 

301 900 
304 700 
307 600 
781 700 
792 400 

Binde 30 doğum 
hızına göre beklenen 

doğum sayısı 

11 970 
10 138 
12 309 
15 297 
15 435 
15 573 

1 666 131 
175 289 
180 438 
188 133 
196 155 
204 522 

9 057 
9 141 
9 228 

23 451 
23 772 

Tespit edilen 
doğum 
sayısı 

-

4 078 
4 140 
2 707 
5 787 
5 204 
2 987 

72 671 
52 452 
88 450 
89 275 
96 252 
67 668 

2 927 
3 634 
1 751 
9 260 
8 476 

Say 
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1 

İller 

Rize 

Tekirdağ 

Trabzon 

Yıllar 

1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 

Nüfusu 

803 300 
378 700 
381 400 
384 100 
418 000 
427 300 
436 800 
805 800 
817 600 
829 600 

Binde 30 doğum 
hızına göre beklenen 

doğum sayısı 

34 099 
11 361 
11 442 
11 523 
12 540 
12 819 
13 104 
24 174 
24 528 
24 888 

Tespit edilen 
doğum 
sayısı 

4 961 
4 761 
4 970 
2 233 
7 378 
6 343 
3 733 

10 981 
10 948 
5 669 

Sa 

Not : 1) Hesaplamalarda, Sayım Yılı Nüfusu, sayan yılı olmayan yularda DİE'nin tahmini ytl ortası nüfusu 
2) 1989 yılında, tespit edilen doğum sayıları 6 aylıktır. 
3) istanbul ilinde, üniversite hastanelerde meydana gelen ölüm veya sakat doğum sayıları dahil değildir. 
4) 1989 yılı beklenen doğum sayıları yılhk olarak hesaplanmıştır. 
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2. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Nusaybin Belediye Başkanının görevden alınmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1308) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 23.4.1990 

Ahmet Türk 
Mardin 

1. Yabancı bir ajansa demeç verdiği gerekçesi ile görevinden alınan Nusaybin Belediye 
Başkanı Sayın Müslüm Yıldırım hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mıdır? 

2. Hakkında verilen herhangi bir yargı kararı yok ise Müslüm Yıldırım'ın bu şekilde gö
revinden alınmış olmasını, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğü ile bağdaştırıyor 
musunuz? 

Halkın oyları ile seçilen bir belediye başkanının görüşlerinden dolayı açığa alınması karşı
sında düşünce varlığından ve kanaat özgürlüğünden söz etmek mümkün müdür? 

3. Yargının devre dışı bırakılarak insanların bu şekilde suçlu muamelesi görmeleri kuv
vetler ayrılığı prensibine uygun mudur? 

4. Nusaybin Belediye Başkanı Müslüm Yıldırım'ın hiç bir haklı ve yasal gerekçe olma
dan açığa alınması bölge halkına ve belediye başkanlarına verilmek istenen bir gözdağı mıdrr? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MÎGM-APK-ARGE-571(90)/90393 11.6.1990 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : (a) TBMM Başkanlığının 7.5.1990 gün ve 7/1308-4876/21691 sayılı yazısı. 
(b) Başkanlığın 17.5.1990 gün ve K. K. Gn. Md. 03097 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Ahmet Türk'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Bakanlı
ğıma intikal ettirilen yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Mardin tli Nusaybin Belediye Başkanı Müslüm Yıldırım'ın Reuter Ajansına verdiği ve Da
ily News Gazetesinde yayınlanan sözleri üzerine Bakanlığımca konu bir müfettiş marifeti ile 
inceletilmiştir. 

Söz konusu müfettiş tarafından düzenlenen 20.4.1990 gün ve 85/18 sayılı raporda; Nusay
bin belediye başkanının sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine ve yasadışı PKK ör
gütünü destekler nitelikte, dolayısıyla Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü boz
maya yönelik propaganda suçunu oluşturduğu kanaat ve sonucuna varıldığının belirtilmesi üze
rine, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince yapılan soruşturma ile ilgili kesin hükme kadar, 
Anayasamızın 127/4 üncü maddesinin Bakanlığıma verdiği yetkiye dayanarak ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 3394 sayılı Kanunla değişik 93 üncü maddesine istinaden adı 
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geçen belediye başkanı geçici bir tedbir olarak 20.4.1990 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdül kadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'tn, istanbul'daki bir şirket aracılığıyla telefon dinleme ci
hazları ithal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer 'in yazılı 
cevabı (7/1314) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 

arz ederim. Saygılarımla. 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Telefon dinleme tekniklerinin olağanüstü bir biçimde geliştiği dünyamızda, ülkemizde yıl

lardır telefonların mahkeme kararı olmaksızın dinlenmek suretiyle haberleşme özgürlüğü ve 
özel hayatın gizliliğinin hiçe sayılarak ihlal edildiği bilinmektedir. Ve konu gündemdedir. Bu 
nedenle; 

1. Merkezi İstanbul'da bulunan ÖN-PA şirketi güvenlik araç gereçleri ithal ve ticareti 
ile iştigal etmekte midir? 

ÖN-PA Şirketi aracılığıyla en son teknoloji ürünü kablosuz, dinlenmek istenen telefon nu
marasına kilitlenen ve istendiği an çözülen bağlantı ve çözülmenin telefon üzerindeki tuşlarla 
yapılabildiği ve oda içerisindeki konuşmaların dahi aktarılabildiği dinleme cihazları Türkiye'
ye ithal edilmiş midir? 

2. Bu aygıtların getirtilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından firmalara 
talepte bulunulmuş mudur yoksa firmalar bizatihi kendileri mi ithal etmişlerdir? 

3. Hangi kurum ve kuruluşlar bu aygıtları kullanmaktadırlar. MİT, Genel Kurmay, Em
niyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı bu aygıtları kullanmakta mıdırlar? 

4. Bu telefon dinleme aygıtlarına hangi makam tarafından ve hangi tarih, karar numa
rası ile ithal izni verilmiştir? Bu aygıtların üretildiği ve ithal edildiği ülkeler hangileridir? 

5. Telefonların dinlendiğine ilişkin hiç bir ip ucu bırakmayan bu aygıtlar kimlerin tele
fonlarının dinlenmesi için hangi cüretle ve hangi yasal dayanakla kullanılmaktadır? Bu aygıt
lar ile jetonlu genel telefonların ve araç telefonlarının dahi dinlendiği doğru mudur? 

6. Amerikalıların bu tür teknoloji ile Sinop, Diyarbakır,, Samsun, Karamürsel, Antalya, 
Ağrı, Kars, Edirne ve Ankara'daki SIGINT ihtihbarat tesislerinden doğu bloku ülkerindeki 
telefon ve telsiz konuşmalarını yıllardır dinledikleri bilinmektedir. Bu tesislerden Türk devlet 
adamları ve bazı yurttaşların konuşmalarının dinlenmediğinin garantisi nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 29.6.1990 

Hükmü : 525-94/654-20921 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) TBMM Başkanlığının 7.5.1990 tarih ve 7/1314-4907/21796 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 8.6.1990 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-328/03469 sayılı yazısı. 
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Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan tarafından Merkezi İstanbul'da bulunan bir şirket 
tarafından telefon dinleme cihazlarının ithal edilip edilmediğine ve bu cihazların kullanılıp kul
lanılmadığına ilişkin olarak Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, ancak Başbakanlığın ilgi (b) 
yazılarıyla kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen ilgi (a) yazı eki yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Merkezi İstanbul'da bulunan ÖN-PA şirketi güvenlik araç gereçleri ithal ve tica
reti ile iştigal etmekte midir? 

ÖN-PA Şirketi aracılığıyla en son teknoloji ürünü kablosuz, dinlenmek istenen telefon nu
marasına kilitlenen ve istendiği an çözülen bağlantı ve çözülmenin telefon üzerindeki tuşlarla 
yapılabildiği ve oda içerisindeki konuşmaların dahi aktarılabildiği dinleme cihazları Türkiyeye 
ithal edilmiş midir? 

Cevap 1. Merkezi Istanbutda bulunan ve Yusufpaşa Millet Caddesi Yeni Han No. : 8/19 
Aksaray adresinde ticarî faaliyet gösteren ÖN-PA Güvenlik Sistemleri A. Ş.*nin güvenlik sis
temleri araç ve gereçleri, alarm ve ön ikaz sistemleri ile ilgili ithalat ve montaj ve mümessillik 
işleri ile iştigal ettiği, 

Şirketin bugüne kadar, alarm sistemleri, soygun alarm cihazları, kapalı devre televizyon 
sistemleri, yangın ihbar sistemleri ve bunların yedek parçalarını ithal ettiği, ithal edilen bu alarm 
sistemlerini kanunlar çerçevesinde ihtiyacı olan banka kuruluşlarına monte ettiği, 

Adı geçen şirketin; "Kablosuz, dinlenmek istenen telefon numarasına kilitlenen ve isten
diği anda çözülen, bağlantı ve çözülmenin telefon üzerindeki tuşlarla yapılabildiği" ve oda 
içerisindeki konuşmaların dahi aktarılabildiği iddia edilen bir sistemin varlığından ve ithala
tından malumatının bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan böyle bir sistemin yapıldığı, ya
pılmış ise hangi ülke tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 

Soru 2. Bu aygıtların getirtilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından firma
lara talepte bulunulmuş mudur yoksa firmalar bizatihi kendileri mi ithal etmişlerdir? 

Cevap 2. İddia edilen aygıtlarla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 
Soru 3. Hangi kurum ve kuruluşlar bu aygıtları kullanmaktadırlar. MİT, Genel Kurmay, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dış İşleri Bakanlığı bu aygıtları kullanmakta mıdırlar? 

Cevap 3. İddia edilen dinleme cihazlarının kurum ve kuruluşlarda mevcudiyeti hakkın
da bir bilgi bulunmamaktadır. 

Soru 4. Bu telefon dinleme aygıtlarına hangi makam tarafından ve hangi tarih, karar 
numarası ile ithal izni verilmiştir? Bu aygıtların üretildiği ve ithal edildiği ülkeler hangileridir? 

Cevap 4. Dinleme aygıtlarına ithal izni verilmesine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Soru 5. Telefonların dinlendiğine ilişkin hiç bir ip ucu bırakmayan bu aygıtlar kimlerin 
telefonlarının dinlenmesi için hangi cüretle ve hangi yasal dayanakla kullanılmaktadır? Bu ay
gıtlar ile jetonlu genel telefonların ve araç telefonlarının dahi dinlendiği doğru mudur? 

Cevap 5. Yukarıda arz edildiği üzere iddia edilen dinleme aygıtının mevcudiyeti hakkın
da bir bilgi bulunmamaktadır. 
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Soru 6. Amerikalıların bu tür teknoloji ile Sinop, Diyarbakır, Samsun, Karamürsel, An
talya, Ağrı, Kars, Edirne ve Ankara'daki SIGINT istihbarat tesislerinden doğu bloku ülkele
rindeki telefon ve telsiz konuşmalarını yıllardır dinledikleri bilinmektedir. Bu tesislerden Türk 
devlet adamları ve bazı yurttaşların konuşmalarının dinlenmediğinin garantisi nedir? 

Cevap 6. Konuya ilişkin dinlemenin mevcudiyeti hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 
4. —Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, 20.4.1990 tarihinde Manisa'ya giden bir milletveki

linin vali tarafından resmî törenle karşılandığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Aldülkadir Ak
su'nun yazılı cevabı (7/1316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 2.5.1990 

Saygılarımla. 

Ümit Canuyar 
Manisa 

22 Nisan 1990 tarihli Yeni Asır Gazetesinde görüleceği üzere Manisa Milletvekili Sayın 
Ekrem Pakdemirli 20 Nisan 1990 günü Manisa ANAP ti örgütünün davetlisi olarak Manisa'ya 
gelmiştir. 

Bu ziyaret esnasında Manisa Valisi Rafet Üçelli, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, 
Defterdar, Köy Hizmetleri Müdürü ve Millî Eğitim Müdürü Manisa Milletvekilliğinden başka 
sıfatı olmayan Sayın Pakdemirli'yi il sınırında resmî tören ve özel koruma ile karşılamışlar, 
il merkezine gelişleri sırasında yollar trafiğe kapatılmış, Manisa halkı rahatsız edilmiştir. 

1. Milletvekilleri ne zamandan beri Vali tarafından resmî tören ile karşılanmaktadır? 
2. Resmî karşılama yasalara ve protokol kurallarına uygun mudur? Tarafsızlık ilkeleri 

ile bağdaşmakta mıdır? 
3. Olay Yasalara ve protokole uygun değil ise, Manisa Valisi hakkında ne gibi bir işlem 

yapılacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 25.6.1990 

Sayı : PGMM.t.A.Atama 731-Ş/7569 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.5.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1316-4942/21837 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin ANAP İl örgütünün davetlisi olarak Manisa 
ll'ine gittiği sırada Vali Rafet Üçelli tarafından resmî törenle karşılandığı hakkında, Manisa 
Milletvekili Ümit Canuyar'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait 
cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 
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Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli 20 Nisan 1990 tarihinde Manisa tline gelişle
ri sırasında Manisa Valisi ve ti yetkililerince ti sınırında resmî törenle karşılanmamıştır. 

Ekrem Pakdemirli, Manisa Belediye sınırlarındaki sanayi bölgesinde Manisalılar ve parti
lilerce karşılanmış ve kendi özel programları uygulanmıştır. Karşılama sırasında Valilikçe ko
ruma tedbirleri ve trafiğin düzenlenmesine ilişkin tedbirler aldırılmış olup konunun resmî pro
tokolle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticari sınır 
kapüarmtn açılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1336) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
14.5.1990 

Kars Bağımsız Milletvekili 
Mahmut Alınak 

Kars ile Sovyetler Birliği arasındaki Posof Türközü, Akkaya Doğukapı ve benzeri ticarî 
sınır kapılarını açmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır? Var 
ise bu çalışmalar hangi aşamadadır? 

T. G. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 13.6.1990 
Sayı : SPLD/2214-322 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) Başbakanlığa gönderilen 16.5.1990 tarih ve 7/1336-5025/22137 sayılı yazıları. 
b) Başbakanlığın 21.5.1990 Tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-352/03206 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile sınır 
kapılarımız hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye ile SSCB arasında hangi noktalarda yeni sınır kapıları açılabileceği hususu 1989 
Ekim ayında Moskova'da yapılan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ele alınmış ve ilk 
aşamada Nahcivan ve Doğukapı bölgelerinde karayolu ulaşımının organizasyonu ile ilgili ko
nuların görüşülmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bununla birlikte, her iki bölgede de sını
rın gerek Türk gerek Sovyet tarafında önemli altyapı çalışmalarının ikmali gerektiğinden, sınır 
kapılarının açılması ancak bu çalışmaların tamamlanmasından sonra mümkün olabilecektir. 
Bu konuda Sovyet makamları ile temaslarımız devam etmektedir. 
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Posof - Türkgözü'nden Gürcistan'a bir sınır kapısı açılması hususunda ise SSCB ile varıl
mış bir mutabakat mevcut olmamakla birlikte, Hükümetimiz, bu bölgedeki vatandaşlarımızın 
SSCB ile sınır ticaretini geliştirme arzularını dikkate alarak, bu noktada da bir sınır kapısı açıl
ması için, SSCB Hükümeti nezdinde gerekli girişimleri başlatmıştır. 

6". — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Avrupa'ya ihraç edilen Tekel ürünlerinin pazarlama 
ve lisans hakkının özel bir firmaya verilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1337) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14.5.1990 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl

masını arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Avrupa'ya ihraç edilen Yeni, Kulüp ve Altınbaş rakılarının pazarlama ve lisans hakkı
nın TEK-AL GMBH Firmasına verilmesi doğru mudur? 

2. Kuruluş formalitelerini dahi tamamlamamış ve ticaret sicilinde kaydı bile olmayan fir
maya böyle bir hakkın verilmesinde nasıl bir değerlendirilmede bulunuldu? 

3. Tekel'in ihale açmadan böyle bir yola başvurması yasal hakkı mıdır? Devletin bunda 
çıkarı var mıdır? 

4. Tekel eski Genel Müdürünün basında ifade ettiği "Görüşmeler sürerken firma kuru
luş halindeydi, ancak imza tarihinde firma kurulmuştu" sözü bu firmanın pazarlama konu
sunda deneyimli olduğu savını çürütmüyor mu? 

5. Tekel Eski Genel Müdürünün görevden alınmasında bu ihalenin bir rolü var mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 8.6.1990 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : BÎK.40.02/4-1-1635 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 17.5.1990 gün ve 
7/1337-5032/22185 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Almanya'da rakı üretimi yapmak üzere bir ortaklık kurulması için üç aşamalı bir iş
birliği planlanmıştır. Birinci aşama, Tekel'den rakı ithal edilerek Avrupa da pazarlanması, ikinci 
aşama rakıyı konsantre olarak Türkiye'den götürmek suretiyle Almanya'da şişeleme, üçüncü 
aşama ise Tekel lisansı ile rakı üretiminin F. Almanya'da gerçekleştirilmesi. 
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Tek-Al firması pazarlama süresince yılda en az 1.3 milyon litre rakı satışını taahhüt etmiş
tir. Bu miktar şimdiye kadar ki pazarlanan miktarların asgari 200 bin litre üzerindedir. Anlaş
mayı müteakip Tekel hem rakı fiyatlarını artırmış, hem de şişe başına, 70 Cl. lik Rakı'da 0,50 
DM., 35 Cl.lik rakı'da 0,25 DM. royalty ücreti alacakür. Böylece fiyatlarda % 26 - 27 arasında 
bir artış olmuştur. Bunun sonucu olarakta ülkemize daha çok döviz girecektir. 

Dolum'a geçildiğinde yıllık satış miktarı 2.1 milyon litre/yıl olacak, bu defa lisans ücreti 
de 70 Cl. Rakı şişesinde 1 DM'a yükseltilecektir. 

Firma, Avrupa'da rakı pazarlama faaliyetlerini, geniş kapsamlı bir reklam kampanyası 
ile desteklemeyi planlamaktadır ki, bu yolla ulusal içkimizin Avrupa'da daha iyi tanıtımı sağ
lanmış olacaktır. 

Tek-Al GmbH, rakının yurt dışında pazarlaması konusunda, bu güne kadar en somut ve 
cazip teklifi veren bir firma olmuştur. 

2. Tek-AI GmbH, Tekel ile diğer ortaklar arasında imzalanan ön protokolü müteakip 
5.3.1990 da imzalanan ana sözleşmenin, 27.4.1990 tarihli mahkeme kararı ile sicile kaydedildi
ği tasdik edilmiştir. 

3. Tekel'in 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile belirlenen Ana Statüsünün; 

3/3 üncü maddesine göre, "Kuruluş, Genel Muhasebe Kanunu ile devlet thale Kanunu 
hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir." 

4/12 nci maddesine göre; "Görevli ve yetkili kılındığı faaliyet alanlarında, yurt içinde ve 
yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlanması faaliyetlerini yürütmek ve satış mağazala
rı açmak, bayilik, temsilcilik, acentelik, büro, mağaza veya ticarî müesseseler kurmak, gerçek 
veya tüzelkişilerle özel hukuk hükümlerine tabi ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurul
muş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak ve hür türlü emtianın satılabileceği 
Vergisiz Satış Mağazaları açmak ve işletmek." 

"6/2 nci maddesine göre de; "Yönetim Kurulu Tekel'in amaç ve faaliyetlerini gerçekleş
tirme ve yönetimi ile ilgili gerekli kararları alır." 

Hükümlerine yer verdiğinden dolayı uygulama yasaldır. Diğer tüm faaliyetler gibi bu ka
rarda da Devlet çıkarı inancıyla hareket edilmiştir. 

4. Firmanın üç ortağı vardır. Biri Türk ikisi Alman, Türk ortak, Almanya'da Türk Alman 
Dostluk Derneği Başkanıdır, ayrıca, geniş çapta işletmecilik ve gıda maddesi üzerine ticaret 
yapmaktadır. 

Alman ortaklardan biri elektronik sanayiinde 20 yıldır Müdürlük yapmış, diğeride aile
den kalma bir gelenekle 100 yıllık mazisi olan daha ziyade likör türü içki üreten bir aile şirketi
nin 16 yıldır yöneticiliğini yapmaktadır. 

Dolayısıyla, şirket idarecilerinin işletmecilik ve pazarlamacılıkla ilgili bilgileri, yetenekleri 
ve ihtisasları vardır. Kaldı ki, imzalanan anlaşma gereğince Tekel'in her zaman somut gelişme
lerin izlenmesi ve gelişmelere göre anlaşmayı devam ettirme veya sona erdirme hakkı da bulun
maktadır. 

Ayrıca, şu hususu da önemle belirtmek gerekir ki Tekel, gerek pazarlama, gerek Alman
ya'da yapılacak yatırım ve reklam harcamaları için hiç bir harcamada bulunmayacaktır. 
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5. Bu anlaşmadan dolayı Tekel Genel Müdürü görevden alınmamış olup, bilgi ve deneyi
minden yararlanmak üzere Bakanlığımızda daha etkin bir göreve getirilmiştir. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

7. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Tekel'in bira üretimine son vermesinin nedenine ve fabri
kada çalışan işçilerin durumuna üişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı 
cevabı (7/1338) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.5.1990 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Tekel'in bira üretimine son vermesinin nedeni nedir? 

2. Tekel'in bira üretemine son vermesi bira üreten özel firmaların üretimine ve dolayısıy
la kazancına yararı ne olacaktır? 

3. Bira fabrikalarında çalışan işçilerin durumu ne olacaktır? Personelin işine son vere
cek misiniz ya da başka bir alanda değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 15.6.1990 
Başkanlığı 

Sayı : BİK.40.02/4-1-1635 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgf: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 17.5.1990 gün ve 
7/1338-5033/22186 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı cevaplandırmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak tarafın
dan sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bira Devlet tekelinde olmayıp, 1955 yılından beri özel sektöre de açılmış bulunmaktadır. 
Halen, Tekel'in üç adet Bira fabrikası olup, toplam kapasitesi 60 milyon litre/yıl'dır. Çok eski 
bina ve teknoloji ile yürütülmekte olan bira üretimiyle mevcut kapasitenin en fazla 2/3'si de
ğerlendirilmektedir. Dolayısıyla, iç talebin °/o 10'luk kısmı Tekel tarafından, % 90'ı özel sek
törce karşılanmaktadır. Mevcut yatırımların daha aktif ve verimli şekilde çalıştırılarak ülke eko
nomisine daha yararlı bir şekilde kullandırılabilmesini teminen, YPK'nun 5.6.1989 tarih 89/T-41 
sayılı kararıyla Yozgat Bira Fabrikasının özelleştirilmesi amacıyla Kamu Ortaklığı İdaresine dev
rine, Ankara ve İstanbul Bira Fabrikalarının da tasfiyesine karar verilmiştir. 

— 352 — 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 O : 2 

Yozgat Bira Fabrikasında ortaklık suretiyle bira üretimi devam edecektir. Ankara Bira Fab
rikasında da sadece bira imalâtıyla ilgili bölüm tasfiye edilecek, rakı, şarap ve viski üretimine 
devam edilecektir. Sözkonusu iki fabrikada faaliyet devam edeceğinden, bu fabrikalarda çalı
şanların işten çıkarılmaları da düşünülmemektedir. 

Tasfiyeye tabi tutulacak istanbul Bira Fabrikasında çalışan işçilerden; emeklilik hakkını 
kazanıpta işten ayrılmak isteyenlere tazminatları ödenerek ilişikleri kesilecek, işlerine devam 
etmek isteyenler ise diğer içki fabrikalarına nakledilerek çalıştırılacaklardır. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakam 

8. —Ankara Milktveküi TevfikKoçak'm, A.B.D/nin Ankara Büyükelçisirm Mbshington'dayaptığı 
konuşmada Ülkemizi eleştirdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazüt cevabı 
(7/1340) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15.5.1990 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz 
ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Abromovitz'in Washington'da yaptığı bir konuşmasın
da Türkiye'yi "gereksiz laf kalabalığı" yapmakla suçlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Türkiye'deki bazı kuruluşların yabancılara satılmasının hukuksal yollarla engellen
mesini eleştirmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin iç işlerine karışma gücünü nereden alıyor? 

3. Türkiye, ABD'nin sömürgesi midir ki, büyükelçi bu denli rahatlıkla konuşabiliyor, 
Türkiye'yi eleştirebiliyor? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Daire 13.6.1990 
Başkanlığı 

Sayı : SPLD/2215-321 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 18.5.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1340-5044/22208 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi tarafından Waş-

hington'da yapılan konuşma hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 
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ABD Büyükelçisi Abramowitz'in 11 Mayıs 1990 tarihinde Washington'da yaptığı konuş
mada Kıbrıs konusuyla ilgili olarak belirttiği görüşlerin, objektif bir şekilde değerlendirildiği 
takdirde, Hükümetimizin bu husustaki yaklaşımına ters düşen unsurlar içermediği görülecek
tir. "Gereksiz laf kalabalığı" yapmakla suçlananın Türkiye veya Kıbrıs Türk tarafı olması müm
kün değildir. Zira, anlamlı müzakereler yerine "laf kalabalığı"nı tercih eden hep Kıbrıs Rum
ları olmuştur. Retorik yerine Adadaki atmosferin ve iki halk arasındaki ilişkilerin iyileştirilme
sine çalışılması gerektiği görüşü, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın temel fikri olduğu 
cihetle, bunun ABD tarafından şimdi benimsenmiş olmasını görmek bizim için memnuniyet 
verici bir gelişmedir. Ancak bütün bunlar, ABD Yönetiminin Kıbrıs politikasının yeterli ve doğru 
olduğu, iyileştirmeye muhtaç hiçbir yönü bulunmadığı anlamına da gelmemektedir. Dolayısıy
la, yukarıdaki değerlendirmemiz, münhasıran ABD Büyükelçisinin mezkûr konuşmasındaki 
ifadeleriyle ilgili ve sınırlı addedilmelidir. 

ABD Büyükelçisinin Türkiye'deki özelleştirme konusundaki beyanlarının da, konuşma
nın bütünü çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmesi gerekir. Nitekim Büyükelçi Türkiye'ye 
genelde yabancı sermaye ve özelde ABD sermayesi akışının özendirilmesinden sözederken ve 
bu amaçla her iki tarafça da yapılabilecek hususlara değinirken, özelleştirme çerçevesinde ger
çekleştirilen satış işlemlerinin yargı organlarınca iptal kararlarının yabancı firmalarda tered
dütler yaratabileceği ve yabancı sermaye akışı üzerinde bazı olumsuz etkiler yapabileceği nok
tası üzerinde de durmuştur. 

Büyükelçi Abramov/itz'in ifadeleri konusunda yukarıda verilen izahattan da görüleceği 
üzere, adıgeçenin Türkiye'nin içişlerine karışmasının sözkonusu olmadığı aşikardır. 

9. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, 1 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da meydana gelen 
olaylarda silah kullandığı iddia edilen polis memurları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1341) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.5.1990 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. 1 Mayıs günü İstanbul'da meydana gelen olaylarda silahla yaralanan Bektaş Özkan'ın 
vücudundan çıkarılan merminin "Resmî bir silahtan atıldığı" savı doğru mudur? 

2. Çıkarılan merminin balistik muayenesi yapıldı mı? Yapıldıysa kamuoyu bu konuda 
niçin aydınlatılmıyor? 

3. Yine aynı olaylarda vurulan Gülay Beceren'in vücudundaki mermi izleriyle, olaylar
da kullanılan silahlardan çıkan mermi çekirdeği üzerindeki izlerin karşılaştırılması bugüne dek 
niçin yapılmadı? 

4. Olaylarda polislerin silah kullandığı, kalabalığa ateş açtığı doğrulanmıştır. Bu kişile
rin hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 8.6.1990 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top.01.(E)-156342 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18 Mayıs 1990 gün ve 7/1341-5045/22209 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması isteni
len soru önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 1 Mayıs 1990 günü tstanbul ilinde meydana gelen olayda tabanca kurşunu ile bacağın
dan yaralanan Bektaş Özkan'ın, vücudundan çıkartılan mermi çekirdeğinin resmî silahtan atıldığı 
konusu bir iddia olup, olayın gerçekle ilgisi yoktur. 

2. Adı geçenin vücudundan çıkartılan mermi çekirdeğinin Bölge Kr imi nal Laboratuva-
rında yapılan incelemesinde; 9 mm çaplı Barabellum tipi fişek olduğu tespit edilmiştir. Konu 
bağımsız yargı organlarına intikal ettirildiğinden hukukun üstünlüğü prensibinden hareketle 
bu sahada kamuoyuna yapılacak açıklamanın mahzurları malumlarınızdır. 

3. Aynı olayda saldırgan grubun içinde yaralanan Gülay Beceren adlı sanığın vücudun
da mermi çekirdeği bulunmadığı ancak, yakın mesafeden ateş edildiği, vücuttaki mermi giriş 
ve çıkış izlerine göre mermi çekirdeği ile ilgi kurma fennen mümkün değildir. 

Ancak, kanunsuz gösteri ve güvenlik kuvvetlerine silahlı, taşlı - sopalı saldırıda bulunan 
ve video kamera ile tespit edilerek kimliği belirlenen saldırgan sanık ilker Aşkın tutuklu olup, 
her iki yaralama olayında kullanılan sanığa ait tabanca elde edilememiştir. 

4. Meydana gelen olaylarda polisin silah kullandığı ve kalabalığa ateş açtığı iddiası mes
netsiz ve gerçek dışıdır. 

Konu ile ilgili olarak tstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılama devam etmektedir. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

10. — izmir Milletvekili Fuat Ktlcı'nm, izmir ili Eşref paşa semtine spor sahası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ismet Ozarslan'ın yazılı cevabı (7/1342) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15.5.1990 

Aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Bakan Sayın ismet özarslan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
izmir 
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1. izmir Eşrefpaşa da spor tesisi için sizden herhangi bir kuruluşumuz talepde bulundumu? 
2. tzmir Eşrefpaşa semtine spor sahası yapmayı düşünüyor musunuz? 
3. Düşünüyor iseniz bu konuda çalışmalarınız var mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 6.6.1990 
Ünitesi : Tesisler 

Sayı : T-06.1.73/3826 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 18.5.1990 gün ve 5052/22256 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın yazılı soru önergesi 

incelenmiştir. 

1. tzmir - Eşrefpaşa semtine spor tesisi yapımı için; tzmir Amatör Spor Kulüpleri Fede
rasyonu, Eşrefpaşaspor Kulübü, Atillaspor Kulübü, Hakan Aşçı ve Celal Turgut 20.4.1990 ta
rihinde müracaatta bulunmuşlardır. 

2. tzmir - Eşrefpaşa semtinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde spor te
sisi yapılacak arsa bulunmamaktadır. Ayrıca, Eşrefpaşa semti imar planında spor tesislerine 
ayrılmış alanda mevcut değildir. 

Belediye ve Muhtarlıklar, spor tesisi yapımı için yer göstermeleri halinde ve bu yerin kul
lanım hakkını verdikleri takdirde futbol sahası yapımı gerçekleştirilebilecektir. 

3. Ayrıca, Köylere ve Semtlere spor tesisi yapımı için Gençlik ve Spor tzmir İl Başkanlı
ğına 100 Milyon TL. ödenek de gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tsmet özarslan 
Devlet Bakanı 
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11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Sağ-Kur'la ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı Halil Şıvgın'ın yazdı cevabı (7/1345) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Birkaç ay önce büyük bir tantana ile gündeme getirdiğimiz ve tek umut, tek çözüm 
şeklinde lanse ettiğiniz Sağ-Kur ile ilgili çalışmalar hangi safhadadır? 

2. Sağ-Kur Kanun Tasarısı TBMM ihtisas komisyonlarında ve TBMM Genel Kurulunda 
ne zaman ele alınacak? 

3. Sağ-Kur Yasa Tasarısını TBMM'ye sevketmeye niyetiniz var mı? 
4. Hastalıklar mı ortadan kalktı, yoksa Sağ-Kur uygulamasından mı vazgeçtiniz? 
5. Halka, sağlık ile ilgili tek umut şeklinde gördüğümüz bu uygulamayı neden geciktiri

yorsunuz? Yoksa umutsuzluğa mı düştünüz? 

6. Halkı umutlandırıp, sonra beklemeye geçmek veya vazgeçmek suretiyle halkın ümidi
ni kırmaya hakkınız var mı? Bu hakkı kimden aldınız? Daha doğrusu kim verdi? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 11.6.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/1199 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22.5.1990 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 7-1345-5066-22327 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından Bakanlığımıza yöneltilen Sağ-Kur'la ilgili çalışma
ların son durumuna ait yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından Sağ-Kur'la ilgili çalışmaların son durumunun açık
lanması talepli soru önergesinin cevabı. 

Cevabımız : 18.10.1982 tarihinde kabul edilen Anayasamızın 56 ncı maddesinde genel sağlık 
sigortasının kurulabileceği esası getirilmiştir. Ancak bu sisteme geçilmesi, bugüne kadar yapı
lan uygulamalardan çok farklı bir uygulamayı getireceği cihetle konunun tüm detaylarıyla in
celenmesi, alt yapısının oluşturulması, ileride doğabilecek bütün aksaklıkların şimdiden alına
bilecek tedbirlerle giderilmesinin sağlanarak, Hükümetimizce genel sağlık sigortasının uygu
lamalarına geçildiğinde, problemler çıkmaması amacıyla hareket edilmiş, konuyla ilgili çalış-
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malarda azamî özen gösterilmiştir. Yine bu sebeplerle Bakanlığımızca hazırlanan Sağlık Si
gortası Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde, kamuoyunda tam bir demokratik katılım içinde tar
tışma açılarak, değerlendirmelerin belirlenmesi için tıp meslek mensuplarından T.B.M.M. üye
lerine ve kamu kurum ve kuruluşları üst düzey yöneticileri, muhtarlar, sendikacılar, basın men
supları, sanayi ve ticaret sektörleri, kuruluş, birlik, oda yöneticileri, tıp meslek odaları yöneti
cileri, okul yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri, tüm siyasî partilerin teşkilat yöneticileri ve 
belediye başkanları, il genel meclisleri ve belediye meclisleri üyeleri ile coğrafî dağılım ve de
mografik özellikler dikkate alınarak halkımızın çeşitli kesimlerinden 400 bin kişiye gönderilen 
anketlerden 55 000'i cevaplandırılarak, Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu sayıdaki cevabın ge
lişmiş ülkelerde yapılan benzer çalışmalarda alınan sonuçlardan daha yüksek olması, kamuo
yunda konuya verilen önemi göstermekte olup Bakanlığımız Bilgi tşlem Merkezinde değerlen
dirmeye alınan anket cevaplarından ilk bölüm olan 40 886'sının verileri, kamuoyunun ittifaka 
yakın bir oranla (% 96.5) Genel Sağlık Sigortasına olumlu baktığını ortaya çıkarmıştır. Bu
nunla birlikte olumlu ve yapıcı önerilerde alınmıştır. Yine konu yakın tarihte Yüksek Sağlık 
Şûrasının 33 Danışma Kurulunun başkan ve üyelerininde katılımıyla yapılan geniş kapsamlı 
172 nci toplantısında değerlendirilmiştir. Gerek kamuoyu tartışması sonucunda çıkan önerile
rin ve gerekse Şûradaki görüşmelerin sonuçlarının tasarı metninde yer alması, metnin bu gö
rüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. En kısa zamanda hu
kukî prosedürü çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarımız Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmesini sağlamak üzere Başbakanlığa sevk edilecektir. 

12. — Hatay AîiUetvekili Ali Uyar'in, Ordudan ihraç edildiği iddia edilen bir astsubaya ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı I. Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1347) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Millî Savunma Bakanı Sayın Safa Giray tarafından 
yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Bir müddet önce Sayın özal'a sizin Cumhurbaşkanlığınıza alışamadık diye telgraf çe
ken Astsubay bu telgrafı çektiği için mi, aklî dengesi bozuk diye mi ordudan ihraç edildi? 

2. Bu şahıs telgraf çekmeseydi, aklî dengesinin bozuk olduğu anlaşılmayacak mıydı? 
3. Bu şahıs daha önce ruh sağlığı yönünden tedavi görmüş müdür? Daha önce hiç anor

mal reaksiyon göstermiş midir? 

4. Yoksa ruh ve beden yönünden sapa sağlam olan adamı ordudan ihraç etmek için mi 
böyle bir formül uyduruldu? 

5. Bu şahıs hakkında böyle bir rapor tanzim eden hekimler kendi ihtisas dallarında oto
rite midirler? 

6. Bu şahıs orduda kaç yıl görev yapmıştır? 

7. Bu şahıs tedavi edildi mi? Yoksa serbest mi dolaşmaktadır? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 8.6.1990 

Kanun : 1990/418-TÖ 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 7/1347-5074/22364 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın bir astsubayın ordudan ihracı iddiasına ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı Ektedir. 

Arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı. 

1. 17 Mayıs 1990 tarihli yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yapılan inceleme sonunda, 
Sayın Cumhurbaşkanı Turgut özal'a hitaben "sizin Cumhurbaşkanlığınıza alışamadık" diye 
telgraf çeken ve bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen bir astsubayın mevcut ol
madığı tespit edilmiştir. 

2. Ancak Hacı Bayram Yüksel adında TCG PEYK Komutanlığında görevli bir Dz. Astsb. 
Kd. Çvş.'un 10 Nisan 1990 tarihinde "Sayın Turgut Bey" şeklinde başlayan bir mektubu Cum
hurbaşkanlığına gönderdiği, aradan birkaç gün geçtikten sonra İzmir'de Hürriyet Gazetesine 
giderek bu mektubun bir fotokopisini verdiği, söz konusu Gazetenin 15 Nisan 1990 tarihli nüs
hasında bu mektupla ilgili olarak Astsb. H. Bayram Yüksel'in açıklamalarının da fotoğrafı 
ile birlikte yayımlandığı, Gazetede yayımlanan beyanları nedeniyle Astsb. H. Bayram Yüksel 
hakkında Askerî Ceza Kanununun 148/A-3 maddesine muhalefet suçundan İzmir Güney De
niz Saha Komutanlığı Askerî Mahkemesinde dava açıldığı, yargılamanın halen sürdüğü, sanı
ğın 14 Mayıs 1990 ve 22 Mayıs 1990 tarihlerindeki duruşmalara gelmediği ve birliğinden firar 
ettiği anlaşılmıştır. 

3. Astsb. H. Bayram Yüksel hakkında firar eylemi nedeniyle ayrıca soruşturma yapıl
maktadır. Bu aşamada soru önergesinde ileri sürüldüğü şekilde sanık astsubayın ordudan ih
racı yada şuurunun tetkiki amacıyla hastaneye sevk şeklinde herhangi bir işlemin yapılmadığı 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

13. — Ankara Mületveküi Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Cezaevine Aydın ve Gaziantep cezaevlerin
den Imkümlü ve tutuklu nakledileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazdı cevabı (7/1351) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

23.5.1990 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Tevfık Koçak 
Ankara 

1. Aydın ve Gaziantep cezaevlerinden Eskişehir cezaevine yeniden hükümlü ve tutuklu 
nakillerinin yapılacağı doğru mudur? 

2. Eskişehir cezaevinde onarım yapıldığı doğru mudur? Onarım yapıldıysa daha önce 
tarafınızdan iddia edildiği gibi çağdaş bir konuma getirilmiş midir? 

3. Tek kişilik hücrelerin ve 8 kişilik havalandırma kısımlarının aynen muhafaza edildiği, 
hiçbir tamirat yapılmadığı, halen eski ilkel konumunu koruduğu iddiaları doğru mudur? 

4. Eskişehir cezaevine nakil edilecek mahkûmlar hangi suçlardan yatmaktadırlar? Na
killerde tercih nasıl yapılacak? 

5. Nakillerden önce cezaevini basına göstermek düşüncesinde misiniz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 8.6.1990 

Bakan : 790 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, tarihsiz ve 7/1351-5118/22536 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Ankara Milletvekili Tevfık Koçak tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla ar/ ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Tevfik Koçak 
Ankara Milletvekili 

Şahsıma tevcih ittiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Eskişehir özel Tip Cezaevi, kaçma için kazılmış iki adet tünelin ortaya çıkarılmasın
dan sonra, Ağustos 1989 tarihinden itibaren onarıma alınmıştır. Bu cezaevinin çağdaş bir ko
numa getirilmesi için yapılan çalışmalar halen devam etmektedir. 

2. Aydın ve Gaziantep Cezaevlerinden, Eskişehir Cezaevine yeniden tutuklu ve hüküm
lü naklî ile ilgili olarak Bakanlığımda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
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3. Avrupa standartlarına uygun olarak onarılıp inşa edilmekte olan bu cezaevindeki tu
tuklu ve hükümlü odalarında, medenî ihtiyaçların karşılanması bakımından duş, tuvalet gibi 
bölümlere de yer verilmesi için özen gösterilmektedir. 

4. Eskişehir Cezaevinin, basın mensuplarına gösterilmesi; ancak, yukarıda sözü edilen 
onarımların tamamlanmasından sonra düşünülmesi gereken bir husustur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

14. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 1.1.1990 - 27.3.1990 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
çimento ithalatına ve çimento sektöründeki grevin Devlete maliyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ke
mal Akkaya'nm yazılı cevapları (7/1352) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya tarafından yanıt
lanmasını saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. 1 Ocak 1990 - 27 Mart 1990 tarihleri arasında nereden, kaç ton çimento ithal edilmiştir? 
2. Bu tarihler arasında çimento ithal eden firmaların adları ile ithal ettikleri çimento mik

tarı ne kadardır? 

3. 7 bin TL. den aniden 22 bin TL. ye yükselmesi sizce kabul edilebilir mi? Bakanlık 
olarak bu anormal fiyat artışını önlemek için ne yaptınız? 

4. Anormal fiyat artışını önlememek veya göz yummak bakanlık politikası ile uygunluk 
gösteriyor mu? 

5. 23 Mayıs 1990 günü başlayan devlete bağlı 16 çimento fabrikasındaki grev, devlet çi
mento sektörüne kaça mal olacaktır? Daha önceki grevin zararı ne kadardır? 

6. Halen Türkiye'de bayilerin elinde ne kadar çimento stoku vardır? 
7. Bu stoku eritmek için mi uzlaşma yerine greve göz yumuyor musunuz? 
8. Hayat pahalılığının ağır ve dayanılmaz yükü altındaki işçinin yüzünü ne zaman gül

düreceksiniz? 

9. Devlete bağlı çimento fabrikalarındaki üretimi; özel sektör ve çimento bayilerinin ek
meğine yağ sürmek için mi, çalışanı greve sürüklüyorsunuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1990 

Sayı : 03-14/2.02.4165 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 29.5.1990 günlü, 7/1352-5121/22564 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Doç. Dr. Sayın Ali Uyar'ın yazılı soru önergesine cevaplarımız aşağıda 

sunulmuştur : 
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1-2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 7.6.1990 tarihli, 27647 sayılı yazısına ek liste
de 1.1.1990 - 28.2.1990 tarihleri arasında ithal edilen çimentonun miktarı, tutarı, nerden ve hangî 
firmalar tarafından ithal edildiği gösterilmektedir. 

Söz konusu yazıda, Mart 1990 ayına ait verilerin Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığın
dan alındığında ayrıca bildirileceğine işaret olunmuştur. (Ek : 1 ve Ek : 2) 

3. İnşaat mevsiminin başladığı bir dönemde memleketin çimentosyz kalmasını önlemek 
üzere; çimento ithalatından alınmakta olan 8 dolarlık fon kaldırılmış, grev başlamadan önce 
tüm çimento siloları dolu tutulmuş, Olağanüstü Hal Bölgesindeki yatırımların aksamasını ön
lemek üzere, bu bölgede bulunan 5 çimento fabrikası, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince grev 
kapsamı dışında tutulmuş, 2 milyon ton çimento ithali için 18.3.1990 tarihinde ihaleye çıkıl
mış, dökme olarak ithal edilen bir kısım çimento, Yarımcadaki yüzer terminalden piyasaya arz 
edilmiş ve nihayet daha önce ilan edilmiş olan grev Bakanlar Kurulunca 13.4.1990 gününden 
itibaren 60 gün süreyle ertelenmiştir. 

Bakanlar Kurulunun grevin ertelenmesine dair Kararına karşı Danıştayca verilen yürüt
menin durdurulması, kararı üzerine 23.5.1990 tarihinde kamu kesimi çimento fabrikalarında 
grevin yeniden başlaması üzerine yukardaki tedbirlere ilaveten, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğince, bu bölgede bulunan 5 çimento fabrikası yine grev kapsamı dışında tutulmuş, bu fabri
kalardan ve grevin sona erdiği özel sektöre ait çimento fabrikalarından çimento darlığı hissedi
len bölgelere çimento sevkiyatı planlanmıştır. 

4. Hükümetimizin uygulamakta olduğu serbest piyasa ekenomi politikası uyarınca fiyat 
artışlarını yine ekonomik tedbirlerle önlemektir. 

5. Devlete ait çimento fabrikalarında 23.5.1990 günü başlayan ve devam eden grevin ka
ça mal olacağını şimdiden hesap etmek mümkün değildir. Grev sona erdiğinde, şüphesiz her 
iki taraf da bir bilanço çıkarmak durumunda kalacaktır. 

6. Serbest ticaretin yürürlükte olduğu bir ülkede bayilerin elinde ne kadar çimento bu
lunduğunu tespit etmek zordur. Ancak, çimento niteliği itibariyle özel stoklama sistemleri ge
rektirdiğinden, bayilerin kendi imkânları ile büyük oranda çimento stoku yapmalarının imkân 
dahilinde olmadığı düşünülmektedir. 

7. Bir sanayi dalındaki geniş çaplı bir grevin ilgili kuruluşlara, işçiye ve memleket eko
nomisine getirdiği ağır yük dikkate alınırsa, greve bilerek ve isteyerek göz yumulması düşü
nülemez. 

8. Hükümetimizin ücret artışlarındaki ana politikası, bu artışların ekonomideki temel 
dengeyi bozmadan çalışan kitlenin refah düzeyini yükseltmektir. Nitekim, 1989 yılında çalı
şanlara °?o 140 düzeyinde ücret artışı sağlanmıştır. 

Kamu işverenler Sendikasınca, bu prensibe bağlı kalınarak, kamu sektöründe bulunan çi
mento fabrikalarında çalışanlara verilebilecek ücret ve sosyal hakların azamisi sağlanmaktadır. 

9. Kamu işverenleri Sendikası ile Çimse-tş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme gö
rüşmelerinde ücret artışı ve sosyal haklar konusunda azamî anlayış gösterilmiş ve grevin yara
tacağı ekonomik kayıpların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Kamu kesiminin grev teşvikçisi ol
ması hiçbir şekilde düşünülemez. 

Bilginize sunarım. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 
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Ek: 1 
T.C. 

Başbakanlık 7.6.1990 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü 
Sayı : İTH. 1.2.20.400-27647 

Konu : Çimento İthali Hk. 

DEVLET BAKANLIĞI MAKAMINA 

İlgi : 30.5.1990 tarihli ve 03-14/2-02-4060 ifadeli yazıları. 
Hatay Milletvekili Sayın Doç. Dr. Ali Uyar tarafından Devlet Bakanı Sayın Kemal Akka-

ya'ya tevcih edilen soru önergesinin 1 ve 2 nci maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin olarak, 
1.1.1990 - 28.2.1990 tarihi itibariyle hazırlanan listeler ilişikte sunulmaktadır. 

Mart 1990 ayına ait verilerin Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından Müsteşarlığımıza 
intikalini takiben Makamlarına ayrıca bilgi sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Müsteşar Adına. 

A. Erdal Onursal 
İthalat Genel Müdürü 

1.1.1990 - 28.2.1990 Tarihleri Arasında Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonları Belirtilen Maddelerden Yapılan İthalat 

Ek: 2 

G.T.Î.P. 

2523.21.00 

) l >) 

2523.29.11 

>> >» 

>) >> 

» .. 

Madde Adı 

Portlant Çimentosu 
Beyaz Çimento 

>> >» 

Diğer öğütülmüş 
Portlant Çimentoları 

>> >> 

>> >» 

» 

İthal Eden 
Firmanın Adı 

Mıhçıoğlu Demir Çelik 
San. ve Tic. A.Ş. 
GAZİANTEP 
özeker Müteahhitlik San. 
Tic. Ltd. Şti. 
MERSİN 

Akan-Sel Nakliyat San. 
ve Tic. A.Ş. 
MERSİN 
İbrahim Türkeş 
HATAY 

Ahmet Turhan 
MARDİN 

İbrahim Aksoy Ltd. Şti. 
ANKARA 

— 3 6 3 — 

İthal 
Edilen 

Ülke Adı 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

Miktarı 
(Kg.) 

422 000 

250 000 

5 204 000 

115 000 

7 000 300 

2 178 000 

Değeri 

($) 

34 277 

15 828 

174 210 

3 789 

189 207 

75 842 
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G.T.l.P. Madde Adı 
İthal Eden 

Firmanın Adı 

2523.29.11 Diğer öğütülmüş Erentur Transport ve 
Portlant Çimentoları ve Tic. Ltd. Şti. 

MERSİN 

İthal 
Edilen 

Ülke Adı 

IRAK 

Miktarı 
(Kg.) 

Değeri 

($) 

6 729 000 232 484 

2523.29.12 

>> >> 

2523.30.00 

>> »» 

»> >) 

>> )> 

>> l> 

»» >» 

1» >» 

>> »» 

>> >> 

»> »> 

1» >> 

Diğer Renkli 
Portlant Çimentolan 

Şaplı Çimento 

»1 >> 

Hazırlar Ith. İhr. 
Ltd. Şti. 
HATAY 

Hatip Yazıcı 
GAZİANTEP 
Ramazan Barkın 
MARDİN 
Üçler Uluslararası 
Nakliyat Ltd. Şti. 
ANKARA 
Mehmet Çelik 
MERSİN 
Seda Ltd. Şti. 
ANKARA 
özeker Ltd. Şti. 
MERSİN 
Bal-Kız A.Ş. 
ANKARA 
Daşkıran Ltd. Şti. 
ANKARA 

Tusaş A.Ş. 
ANKARA 
Ramazan Barkın 
MARDİN 
Durer A.Ş. 
İSTANBUL 
Remsan A.Ş. 
İSTANBUL 
Transmar A.Ş. 
İSTANBUL 

GENEL TOPLAM 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 
İTALYA 
(Bedel. Ith. 
döviz trans. 
yapılmaksı
zın) 

A.B.D. 

IRAK 

HOLLAN. 

FRANSA 

FRANSA 

6 063 000 

18 000 

2 427 000 

114 000 

87 000 

856 000 

2 171 000 

2 666 000 

3 533 000 
500 000 

19 958 

1 002 000 

100 000 

20 850 

168 150 

41644 258 (Kg) 
41 644 (Ton) 

193 924 

643 

77 158 

3 743 

2 680 

30 565 

71 030 

83 579 

121 302 

54 075 

6 331 

24 683 

84 996 

14 874 

82 721 

1 577 941 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 18,6.1990 

Sayı : 03-14/2.02.4180 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 15 Haziran 1990 gün ve 03-14/2.02.4165 sayılı yazımız. 
Hatay Milletvekili Doç. Dr. Sayın Ali Uyar'ın yazılı soru önergesi ile ilgili olarak bu kez 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 15 Haziran 1990 tarihli 28869 sayılı yazı ve eki 
yeni liste ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 15.6.1990 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü 

Sayı : İTH. 1.2.20.400-28869 
Konu : Çimento İthali Hk. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

ligi : a) 30.5.1990 tarihli ve 4060 ifadeli yazıları. 
b) 7.6.1990 tarihli ve 27647 sayılı yazımız. 

Hatay Milletvekili Sayın Doç. Dr. Ali Uyar tarafından Devlet Bakanı Sayın Kemal Akka-
ya'ya tevcih edilen soru önergesinin 1 ve 2 nci maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin olarak, 
1.1.1990 - 28.2.1990 tarihi itibariyle hazırlanan listeler ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde Ma
kamlarına sunulmuştu. 

Bu defa, Mart 1990 ayına ait verilerin Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca Müsteşar
lığımıza intikal ettirilmesini takiben hazırlanan 1.1.1990 - 31.3.1990 dönemine ilişkin listeler 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Müsteşar Adına 

A. Erdal Onursal 
İthalat Genel Müdürü 
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1.1.1990 - 31.3.1990 Tarihleri Arasında Aşağıda Gümrük Tarife istatistik 
Pozisyonları Belirtilen Maddelerden Yapılan tthalat 

İthal 
İthal Eden 

G.T.I.P. Madde Adı Firmanın Adı 

2523.29.12 Diğer Renkli Adana Çimento San. 
Portlant Çimentolan T.A.Ş 

ADANA 
" " " " TusaşA.Ş. 

ANKARA 
2523.30.00 Şaplı Çimento Durer San. ve Tic. A.Ş., 

İSTANBUL 
" " " " Remsan San. ve Tic. A.Ş. 

İSTANBUL 
" " " " Transmar Nak. ve Tic 

A.Ş. 
İSTANBUL 

" " " " Durer San. ve Tic. A.Ş. 
İSTANBUL 

2523.21.00 Portlant Çimentosu Mıhçıoğlu San. ve Tic 
A.Ş. 
GAZİANTEP 
özeker Ltd. Şti. 
MERSİN 

2523.29.11 Diğer öğütülmüş Akan-Sel San. ve Tic. A.Ş. 
Portlant Çimentolan MERSİN 

İbrahim Türkeş 

Edilen 
Ülke Adı 

A.B.D. 

A.B.D. 

FRANSA 

FRANSA 

FRANSA 

HOLLAN. 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

Miktarı 
(Kg.) 

3 

19 958 

21000 

20 850 

251 250 

200 000 

1289 000 

250 000 

10 333 000 

743 000 

7 000 300 

2 178 000 

9 683 000 

1 031 000 

Değeri 
($) 

2 871 

6 331 

6 838 

14 874 

128 179 

169 152 

97 650 

15 828 

348 781 

23 042 

189 207 

75 842 

337 653 

24 316 

HATAY 
Ahmet Turhan 
MARDİN 
İbrahim Aksoy Ltd. Şti. 
ANKARA 
Erentur Ltd. Şti. 
MERSİN 
Durak Ltd. Şti. 
DİYARBAKIR 
Mıhçıoğlu San. ve Tic. 
A.Ş. 
GAZİANTEP IRAK 1 962 000 66 146 
Nurettin Ceylan lth. lhr. 
HATAY IRAK 437 000 14 138 
Hazırlar Ltd. Şti. 
HATAY IRAK 9 955 000 312 347 
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G.T.Î .P. 

2 5 2 3 . 2 9 . 1 1 

»» >> 

>> »» 

»> >» 

>» >> 

»» >» 

1» »» 

»» I I 

2523.29.12 

2523.90.90 

2523.29.11 

2523.90.90 

Madde Adı 

Diğer öğütülmüş 
Portlant Çimentolan 

I I »I 

, 
»» »» 

M İ t 

»» »» 

İ t t i 

t t t t 

t t İ t 

Diğer Renkli 
Portlant Çimentolan 

Su Altında Sertleşen 
Diğer Çimentolar 

Diğer öğütülmüş 

Portlant Çimentolan 

Su Altında Sertleşen 
Diğer Çimentolar 

İthal Eden 
Firmanın Adı 

Hatip Yazıcı 
GAZİANTEP 

Ramazan Barkın 
MARDİN 

Üçler Ltd. Şti. 
ANKARA 

Mehmet Çelik 
MARDİN 

Seda Ltd. Şti. 
ANKARA 
özeker Ltd. Şti. 
MERSİN 

Bal-Biz San. ve Tic A.Ş. 
ANKARA 

Daşkıran Ltd. Şti. 
ANKARA 
Ramazan Barkın 
MARDİN 

Kimar San. ve Tic A.Ş. 
İSTANBUL 

GENEL TOPLAM 

İthal 
Edilen 

Ülke Adı 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

IRAK 

İSPANYA 
(Bedel. İth. 
döviz trans. 
yapılmak.) 

İTALYA 

(Bedel. İth. 
döviz trans. 
yapılmak.) 

İTALYA 

-
Miktarı 

(Kg.) 

18 000 

2 939 000 

114 000 

87 000 

3 147 000 

2 651000 

2 682 000 

3 533 000 

1002 000 

1 290 000 

500 000 

2 505 

63 339 866 
63 339 (Ton) 

Değeri 

(S) 

6443 

92 951 

3 743 

2 680 

115 956 

88 370 

84 079 

121 302 

24 683 

55 324 

54 075 

4 354 

2 481 355 
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15. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Kayseri İli Sarız İlçesi Sağlık Ocağında 22 
doktorun görev yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'tn yazûı cevabı (7/1354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından, yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ederim. 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

1. Kayseri İli, Sarız İlçesi beşbin nüfuslu bir yerleşim yeri olmasına rağmen, üçü uzman, 
19 pratisyen, 22 doktorun Resmî Görev yaptığı doğru mudur? 

2. 22 doktora, bu küçük İlçede görev verilme gereksinimi nereden kaynaklanmaktadır? 
3. Hastanesi olmayan bir İlçenin Sağlık Ocağında, 22 doktor ne dereceye kadar halka 

hizmet verebilmektedir? 

4. Adı geçen bu ilçeye gönderilen tıbbî cihazlar nelerdir? Bunları kullanabilme bilgisine 
sahip personel var mıdır? 

5. Ülkemizin, Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki hangi ilçelerde 22 doktor Resmî Görev 
yapmaktadır? 

6. Bu ilçelere de 22 doktor tayin etmek için, orada doğmuş bir kişinin Sağlık Bakanlığı, 
Personel Müdürü olması mı gerekmektedir? 

7. Bütün bunlar doğru ise olay karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz? v 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 16.7.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/1412 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 29.5.1990 gün ve Kan. Kar. Dai. Baş. 7-1354-5132-22570 sayılı yazınız. 
istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması iste

nilen Kayseri İli Sarız İlçesinde 22 doktorun görev yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun Kayseri İli Sarız İlçesinde çalışan hekimlere 
ilişkin sorularına cevabımız : 

1. Kayseri İli Sarız İlçesinde 25 yataklı bir devlet Hastanesi ve 5 adet Sağlık Ocağı mev
cut olup ilçede biri uzman olmak üzere 14 hekim Bakanlığımız personeli olarak görev yap
maktadır. 22 hekim yoktur. 
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2. Bakanlığımız taşra teşkilatına yapılan atamalar Standart Kadro Yönetmeliğine göre 
yapılmaktadır. Bu ilçede yer alan sağlık kuruluşlarının Standart Kadro Yönetmeliğine göre ol
ması gereken doktor sayısıda 14'dür. 

3. Yukarıda da açıklandığı gibi ilçenin 25 yataklı bir devlet hastanesi ile S adet sağlık 
ocağı vardır. Görevli doktorlarımız mevzuatın öngördüğü hizmetleri gerçekleştirmektedir. 

4. Sağlık ocağında bulunması tıbbî cihaz ve malzeme standartlarına göre, Kayseri tli Sa-
rız ilçesindeki sağlık ocaklarına da cihaz ve malzeme gönderilmiş olup bunların kullanımı özel 
bir bilgiyi gerektirmemektedir. 25 Yataklı Devlet Hastanesine ise davye takımı, diş ünit-fotöyü, 
E.K.G. cihazı tahsis edilmiş olup anılan hastanemizde 2 diş hekimi ve bir iç hastalıkları uzma
nı mevcut olup söz konusu aletleri kullanmaya yetkili ve bilgilidirler. Ayrıca yine bu hastane
mize bir röntgen cihazı (100 M.A.) tahsis edilmiş olup montajı henüz tamamlanmamıştır. 

5. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki ilçelerden Kilis, Nizip, Şahinbey ve İğdır'da 22 
nin üzerinde doktor görev yapmaktadır. Ayrıca bu bölgede Standart Kadro Yönetmeliğine gö
re özellikle pratisyen hekim ihtiyacı bulunan ilçemiz olmadığı gibi en az 26 ilçemizde 12 nin 
üzerinde doktor görev yapmaktadır. 

6. tlçe sağlık kuruluşlarına yukarıda da belirttiğimiz gibi Standart Kadro Yönetmeliğine 
göre atamalar yapılmakta olup personel ihtiyacının tüm yurtta mevcut imkânlar ölçüsünde kar
şılanması Bakanlığımızın ana görevlerindendir. 

7. Yukarıdaki açıklamalarımızda da görüleceği üzere anılan ilçede 22 hekim olmadığı 
gibi sağlık ocaklarının yanısıra birde Devlet Hastanesi bulunmaktadır. 

16. — Halay Milletvekili Ali Uyar'tn polislerle birlikle üniversite öğrencilerine taş altığı iddia edi
len bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/1356) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Bir müddet önce, polislerle birlikte üniversiteli talebelere taş atan çember sakallı hak
kında ne yapıldığına dair en ufak bir haber çıkmadı? Neden? 

2. Bu zât, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının merdivenlerini yaptıran şahsın tarikatı
na mı mensuptur? 

3. Yoldan geçen gençler emniyete götürülüp günlerce sorguya tabi tutulurken, gençlere 
taş attığı fotoğraflarla tespit edilen adamın serbest dolaşmasının sebebi nedir? 

4. Çember sakallı olunca dokunulmazlık kazanılıyor mu? 
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T.C. 
tçişleri Bakanlığı 8.6.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29 Mayıs 1990 gün ve 7/1356-5138/22618 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 5.3.1990 günü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kanunsuz yürü
yüş yapmaları üzerine kendilerine mani olmak isteyen Güvenlik Kuvvetlerine taşlı saldırıda bu
lunmuşlar, bu esnada tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir grup vatandaş, öğrencilerin 
polise taşlı saldırılarına tepki göstererek karşılık vermek istemişler, Güvenlik Kuvvetlerinin ye
rinde müdahalesi ile herhangi bir olay meydana gelmeden öğrenciler ve tesadüfi vatandaş gru
bu dağıtılmıştır. 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü hizmet binası merdivenleri, herhangi bir kişi ve kuruluş 
tarafından değil, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca yaptırılmıştır. 

3. Hukuk Devletinde hiçbir kişi keyfî olarak Emniyete götürülüp sorguya tabi tutula
maz. Ancak, Güvenlik Kuvvetleri toplumun huzurunu bozacak anarşi ve kargaşaya da müsaa
de etmeyecektir. 

4. Laik Hukuk Devletinde, kılık kıyafetlerine göre şahıslara dokunulmazlık hakkı veril
mez. Kimlerin dokunulmazlığının olduğu yasalarla belirlenmiş olup, bu husus sizlerin de ma
lumlarıdır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakanı 

17 — Kars Milletvekili Mahmut Almak 'm, fikir suçu nedeniyle cezaevlerinde bulunan basın men-
suplartna ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 

25.5.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 
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Kitap, gazete ve diğer dergilerdeki yazılarından ya da yazı işleri müdürlüklerinden dolayı 
cezaevinde bulunan basın mensuplarının sayısı ne kadardır? 

Bu basın mensuplarına şimdiye kadar toplam orarak kaç yüzyıl ceza verilmiştir? 
Basın mensuplarının fikirlerinden dolayı cezaevlerine atılmış olmalarını demokrasi, fikir 

ve basın özgürlüğüyle bağdaştırıyor musunuz? 
Yazar, çizerlerin fikirlerinden dolayı cezalandırıldıkları bir ülkede, demokrasinin varlığın

dan söz etmek mümkün müdür? 

Cezaevlerindeki yazar ve sorumlu müdürlerinden açlık grevinde bulunanların sayısı ne ka
dardır? Gerek bu açlık grevlerini ve gerekse öteki cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdir
mek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Kangrene dönüşmüş olan bu cezaevleri sorununu ortadan kaldırmak için basın affı da 
dahil olmak üzere genel bir af çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 21.6.1990 

Bakan : 862 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29.5.1990 tarihli ve 7/1357-5141/22683 
sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Mahmut Almak 
Kars Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bakanlığımızdaki kayıtlara göre; ceza infaz kurumlarımızda, yayınladığı kitap, gaze
te ve dergilerdeki yazılarından veya yapmış olduğu yazı işleri müdürlüklerinden dolayı 12.6.1990 
tarihi itibariyle, 26'sı hükümlü, 2'si tutuklu olmak üzere 28 basın mensubu bulunmaktadır. 

2. Yargılamaları sonuçlanmış basın mensuplarına, 3 ila 36 yıl arasında değişen hürriyeti 
bağlayıcı cezalar verilmiştir. 

3. Ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlü ve tutuklu 28 basın mensubu; 24.5.1990 tari
hinden itibaren Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin yürürlükten kaldı-
rılmamasını, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan olağanüstü hal uygulamasının etkin
liğini artırmak maksadı ile çıkarılan 413 ve 424 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
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çıkarılmasını ve Eskişehir özel Tip Cezaevinin tek kişilik koğuşlar haline getirilmesini protes
to etmek amacıyla başlatılan açlık grevine değişik sürelerle katılmışlar, 8.6.1990 tarihinde ise 
basın mensubu tüm hükümlüler açlık grevine son vermişlerdir. 

Ceza tnfaz Kurumlarıyla Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte, 
Avrupa cezaevi kuralları nazara alınmak suretiyle gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe ko
nulmuştur. Hükümlü ve tutukluların mevzuata uygun isteklerinin yerine getirilmesine özen gös
terilmektedir. 

4. Af konusu, üzerinde hassasiyetle durulması ve değerlendirilmesi gereken bir husus
tur. 25.12.1987 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunan Hükümet programında da 
ifade olunduğu üzere, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunda yapılan değişiklerle af 
meselesi sistematik bir şekilde halledilmiş olup, toplumda yara açmadan cezaların dindirimine 
gidilmiştir. 

Bugün için Bakanlığımızda genel af çıkarılmasıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapıl
mamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

18. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ankara - Yenişehir Hekimevinde çalışan işçilerden bir 
kısmının işten atıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'tn yazılı cevabı (7/1359) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan
dırılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Sağlık Bakanlığı misafirhanelerinden olan Ankara - Yenişehir Hekimevinde, 10'u bayan 
ve 3Pi de erkek olmak üzere, toplam 41 işçi, gerekçesiz ve ihbarsız olarak işten atılmıştır. Si
gortasız ve aylık 150 bin TL. ücretle, günde 10 saat çalıştırılan işçiler, Ramazan Bayramı tati
linden döndüklerinde, işbaşı yaptırılmayarak koyulmuşlardır. 

1. Yenişehir Hekimevinde çalışan 41 işçinin işine neden son verilmiştir? Hekimevinin bazı 
yöneticilerinin, işçi ücretlerinden kendileri için kesinti yaptıkları ve yeni giren işçilerin ilk ay
lıklarını kendilerinin aldığı doğru mu? Bu yöneticilerin, Hekimevi salonlarında yapılan dü
ğünlerde sıra vermek için rüşvet aldıkları doğru mu? İşçiler, bu iddiaları örtbas etmek için mi 
işten çıkarıldı? Bu konuda herhangi bir soruşturma açıldı mı? 

2. Yenişehir Hekimevindeki toplantı odalarında, bazı geceler, bir müşaviriniz ve Heki
mevinin bazı yöneticilerinin de katıldığı, içki alemleri yapılarak, buraya gizlice kadın sokuldu
ğu iddiaları doğru mu? Bu iddialar ve şikâyetler hakkında, herhangi bir soruşturma açıldı mı? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 18.6.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM. 9239/1268 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLISÎ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 30.5.1990 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan. 7/1359-5150-22692 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması istenilen, An

kara - Yenişehir Hekimevinde çalışan işçilerden bir kısmının işten atıldığı iddiasına ilişkin yazı
lı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Ankara - Yenişehir Hekimevinde Çalışan işçilerden bir 
kısmının işten atıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı : 

Cevabımız : 1983 yılında kurulmuş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının, Vakıf Se
nedinin (3) nolu maddesinde vakfın faaliyetlerinin neler olduğu açıklanmış ve (f) fıkrasında 
"... sosyal tesisler kurmak ve işletmek..." hükmü, (m) fıkrasında "... her türlü sosyal hizmet 
kurumlarını açmak ve işletmek, mevcutlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda 
bulunmak." hükmü yer almıştır. Bu hükümler çerçevesinde Ankara - Yenişehir Hekimevi de 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının Ankara Eğitim Merkezi Şubesine bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdüregelmiştir. 30.4.1990 tarih ve 13793 sayılı işlem ile Bakanlığımız İdarî ve Malî tşler Dai
resi Başkanlığına bağlanmış bulunan Hekimevinin, tebligatın yapıldığı 11.5.1990 tarihinden ön
ceki faaliyetleri ve çalışmaları ile Bakanlığımızın ilgisi bulunmadığından önergede yeralan so
rular cevaplandırılmamıştır. 

19. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Girseler'in, Denizli Valisi için yapıldığı iddia edilen karşılama 
törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1360) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından yanıtlanmasının sağlanması
na emirlerinizi saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Şanlıurfa Valisi iken Denizli Valiliğine atanan Alpaslan Karacan'ın Denizli'ye göreve baş
lamak üzere gelişi sırasında yapılan ve kamu görevlilerinin de katıldığı karşılama töreninde mehter 
marşı çalındığı, törene katılanlar tarafından tekbir getirildiği yolundaki haberler,25 Mayıs 1990 
tarihli gazetelerde yer almıştır. 

1. Böyle bir tören yapılmış mıdır? 
2. Bu töreni düzenliyenler kimlerdir? 
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3. Hükümetiniz bundan sonra karşılama törenlerinin bu şekilde yapılmasını mı düşün
mektedir? 

4. Bu tören şeklini benimsemiyorsanız, sorumlular hakkında ne gibi işlem yapılacaktır? 
5. Adı geçen Vali ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut arasında 

geçen ve basına yansıyan olay hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 25.6.1990 

Sayı : PGM M.t.A. Atama 731-Ş/7570 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.5.1990 gün 7/1360-5152/22694 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Baş
bakanlık Makamınca da tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sorulara ait ce
vaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

Şanlıurfa Valisi iken 7.4.1990 tarih ve 90-337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Denizli Va
liliğine atanan Alpaslan Karacan, 24 Mayıs 1990 tarihinde Denizli ilinde göreve başlamıştır. 

Vali Alpaslan Karacan aynı gün Afyon - Denizli ti sınırında Vali Vekili, Garnizon Komu
tanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer ti yetkilileriyle eşleri tarafından resmî 
programla karşılanmış olup, yeni tayin olunan Valilerin ti sınırında resmî görevlilerce karşılan
maları mutaddır. Söz konusu tören Vilayet Makamınca düzenlenmiştir. 

Karşılama törenine Denizini vatandaşlarımızdan da katılanlar olmuştur. Ancak, karşıla
ma sırasında mehter marşı çalındığı veya tekbir getirdiği iddiası tamamen asılsız bulunmaktadır. 

Bu iddiaların nasıl asılsız olduğunun iddia edenlerce reddedilemeyecek* en yakın.tanıklar
dan biri de SHP'li Belediye Başkanı Ali Marım'dır. 

20. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Şereflikoçhisar Kaldırım ve Kayacık tuzlalarında ça
lışan işçilerin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı 
cevabı (7/1363) 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 
28.5.1990 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 
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1. Şereflikoçhisar Kaldırım ve Kayacık tuzlalarında çalışırken ya da emekli olduktan bir 
süre sonra ölen işçilerin kanserden öldüğü ölüm raporlarıyla sabittir. Bü konuda bakanlığınıza 
herhangi bir bilgi geldi mi? 

2. Bu konuda bakanlık olarak herhangi bir araştırma yapıldı mı? 
3. Şayet.bugüne dek herhangi bir araştırma yapılmadıysa, tuzlalardaki çevre kirliliğiyle 

birlikte bir araştırma yapmak düşüncesinde misiniz? 

4. Tuzlalarınızda çalışan elemanlarınızın sağlık taramalarını ne kadar süre aralıklarla ya
pıyorsunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 28.6,1990 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı) 

Sayı: BÎK.40.02/4-1-1888 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 1.6.1990 gün ve 
7/1363-5155/22732 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Şereflikoçhisar, Kaldırım ve Kayacık Tuzlalarında çalışırken, yada emekli olduktan son
ra, meslek hastalığına yakalanmış olup da, Tekel Genel Müdürlüğüne veya Bakanlığımıza inti
kal etmiş herhangi bir olay veya sorun bulunmamaktadır. Dolayısiyle, bu konuda Bakanlığı
mızca da bir araştırma yaptırılmamıştır. 

2. T.EM.M. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunca Tekel Genel Müdürlüğünün 1986 
yılı hesaplarının, 15.4.1988 tarihinde görüşülmesi sırasında alınan bir kararla; Tuz Gölünde 
kirlenmenin olup olmadığının tespiti ile kirlenme varsa bunun önüne geçilmesi ve gerekli ted
birlerin alınması için, Devlet Planlama Teşkilatı Koordinatörlüğünde, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, Tekel Genel Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, DSİ Genel 
Müdürlüğü ve Hıfzıssıhha Başkanlığı temsilcilerinden, oluşan bir heyet marifetiyle konunun 
üzerinde dikkatli ve gerekli incelemelerin yapılması istenmiştir. 

3. KİT Komisyonunun kararı üzerine, ilgili kuruluş temsilcilerinden teşekkül eden bir 
heyet marifetiyle gerekli incelemeler yapılarak hazırlanan rapor KİT Komisyonu Başkanlığına 
sunulmuştur. 

Söz konusu raporun sonuç bölümünde, kirlenme ile ilgili olarak özetle; 
"Bugüne kadarki çalışmaların sonuçları dikkate alındığında Tuz Gölünde ve gölden üre

tilen tuzlarda henüz insan sağlığı açısından tehlikeli düzeyde kirlilik bulunmadığı" belirtilmek
tedir. Bununla beraber, çevre koşullarının da etkisiyle zamanla meydana gelebilecek kirlenme 
için gerekli tedbirler alınmakta, icabeden dikkat ve itina gösterilmektedir. 
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4. 9 Nisan 1973 tarih ve 7/6174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Ağır ve Teh
likeli tşler Tüzüğünce, "Tuzlalarda su içinde çalışma işleri ile tuz doldurma ve hamallık" işleri 
ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer aldığından, 18 yaşın altında işçi istihdam edilmemekte olup, 
çalışan işçilerimiz yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilmektedir. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

21. —İstanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, UNESCO'nun bu yilki büyük ödülüne ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'm yazılı cevabı (7/1364) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın N. Kemal Zeybek tarafından "yazılı" olarak 
cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Sanatçılarımızın yurt dışında ülkemizi layıkıyla temsil etmeleri hepimizi onurlandırır, yü
celtir. 

UNESCO'nun büyük ödülünün bu yıl bir Türk sanatçısına verildiğini öğrendik. 

1. UNESCO'nun büyük ödülünü alan Türk Sanatçısı Müşerref Akay'a hangi jüri bu ödülü 
vermiştir? 

2. Bu yıl UNESCO'nun büyük ödülüne kimler adaydı? 

3. Bu ödül töreninde Türkiye Hükümetinin temsil görevini kimler üstlenmiştir? Paris 
Büyükelçimiz bu törene neden katılmamıştır? 

4. Bu büyük ödül haberi başka ülkelerde de radyo, TV veya gazetelerde yayınlanmış mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 15.6.1990 
Sayı : ÖZK/1510 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Haziran 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1364-5159/22754 sayılı yazınız. 

tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün UNESCO'nun Ödülü ile ilgili yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Gereği arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 
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1 - 2. UNESCO'nun sanatçılara verilen herhangi bir ödülü mevcut değildir. Sanatçı Mü
şerref Akay'a Türk Anadolu Kültür Derneği ve UNESCO Memurlar Derneği yararına verdiği 
konserler ve elde edilen gelirin derneklere bağışlanmasından dolayı bir şükran ifadesi olarak 
madalya verilmiştir. 

3. ödül olmadığı için ödül töreni yapılması ve resmî seviyede Türk Devleti yetkililerinin 
katılması söz konusu değildir. 

4. Yukarıdaki maddelerde bu maddenin de cevabı vardır. 

22. — içel Milletvekili M. Istemihan Taky'ın, köy ve mahalle muhtarlarının telefon tesis, nakil 
ve konuşma ücreüerinde indirim yapdıp yapılamayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in yazdı cevabı (7/1366) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Istemihan Talay 
tçel 

Kamu hizmeti gören ve halkımızın oylarıyla seçilen köy ve mahalle muhtarlarımızın, 
1. Telefon tesis, nakil ve konuşma ücretlerinin % 50 indirimli olarak sağlanması müm

kün müdür? 
2. Bu konuda Bakanlığınızca yapılan olumlu bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25.6.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-93/633-20161 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 1.6.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1366-5172/22821 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Sayın M. Istemihan Talay'ın, Köy ve Mahalle Muhtarlarının telefon tesis, 
nakil ve konuşma ücretlerinde indirim yapılıp yapılamıyacağına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Kamu hizmeti gören ve halkımızın oylarıyla seçilen köy ve mahalle muhtarları
mızın telefon tesis, nakil ve konuşma ücretlerinin % 50 indirimli olarak sağlanması mümkün 
müdür? 
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Cevap 1. Bilindiği üzere, PTT hizmetlerinden ücretsiz ve tarife altı yararlanacaklar Eko
nomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 18.3.1985 tarih ve 85/10 sayılı Kararı ile yürür
lüğe konulan 'Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğü Üc
retsiz ve Tarife Altı Uygulama Yönetmeliği" ile tespit edilmiştir. 

Bu Yönetmelikte değişiklik yapılmadıkça, köy ve mahalle muhtarlarının telefon tesis, na
kil ve konuşma ücretlerinin % 50 indirimli sağlanması mümkün bulunmamaktadır. 

Soru 2. Bu konuda Bakanlığınızca yapılan olumlu bir çalışma var mıdır? 

Cevap 2. Muhtarlara telefon hizmetlerinden indirimli tarife uygulanması, benzer talep
lere yol açabileceği gibi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak, 
kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yönetilen PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün gelir kaybı
na da sebep olabileceğinden bu konuda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

23. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'tn, bir üniversite öğrencisinin 1 Mayıs claylarvnaayara
landığı iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdulkadir Ak
su'nun yazdı cevabı (7/1367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ederim. 

30.5.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

Hükümetiniz hiçbir haklı gerekçeleri olmadan 1 Mayıs kutlamalarım ve gösterileri yasak
lamış olmakla olayların çıkmasına sebebiyet vermiş, bunun sonucunda da üniversite öğrencisi 
Gülay Beceren gencecik yaşında kurşunla yaralanarak felç olmuştur. 

Gülay Beceren hükümetinizin sorumluluğunda gelişen olaylar sonucunda felç olduğuna 
göre kendisine maddî, manevî tazminat ödemeyi düşünüyor musunuz? Hükümetinizce alınan 
antidemokratik kararlar yüzünden kurşunla felç edilen Gülay Beceren'in yurt içi ve yurt dışı 
tedavi giderlerini karşılamayı düşünüyor musunuz? 

Gülay Beceren'e plakasız beyaz minübüsten ateş edenler kimlerdir? Haklarında herhangi 
bir soruşturma açılmış mıdır? Olayda kullanılan bu beyaz minübüs kime aittir? Bu aracın tra
fiğe plakasız olarak çıkarılmasına kimler, hangi gerekçe ile izin vermişlerdir? Gülay Beceren'e 
isabet eden kurşunlar bulunmuş mudur, bulunmuş ise bu kurşunlar üzerinde balistik inceleme 
yapılmış mıdır? 

Gülay Beceren'in yaralanınca, hastane yerine Feriköy Polis Karakoluna götürülerek dö
vüldüğü, ancak bayıldıktan sonra hastaneye götürüldüğü doğru mudur? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 9.7.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube: Top. 01. (E) 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın \azıh Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 5.6.1990 gün ve 7/1367-5186/22847 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 8.6.1990 gün 07/106-400/03571 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde Öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 1 Mayıs 1990 günü istanbul ilinde meydana gelen olayda, kanunsuz yürüyüş yapan 
gruba mani olmak isteyen Güvenlik Kuvvetlerine, saldırgan grupça silahla ateş edilmiş, açılan 
ateşte saldırgan grubun içinde bulunan Gülay Beceren ve Bektaş Özkan yaralanmıştır. 

Aynı olayda silah kullanan ve silah kullandığını itiraf eden sanık tlker Aşkın tutuklu olup, 
suç aleti tabanca elde edilememiştir. 

2. Plakasız olduğu belirtilen beyaz minübüs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetlerin
de kullanılan ve sivil plakası üzerinde olmak üzere Trafik Şubesinde kayıtlı olan hizmet araadır. 

3. önergede öne sürüldüğü gibi yaralı Gülay Beceren, Feriköy Polis Karakoluna değil, 
Şişli Etfal Hastanesine götürülerek ilk tıbbi müdahale yapılmış, daha sonra İstanbul Tıp Fa
kültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

24. — Burdur Milletvekili Fethi Çdikbaş'm, ülkemizin Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı 
(EUREKA) içinde hangi projelere katıldığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm yazûı 
cevabı (7/1368) 

T.B.M.M. SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, EUREKA çalışmalarından sorumlu Devlet Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

30.5.1990 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 
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1. "EUREKA" içinde memleketimiz hangi projelere katılmıştır? 
2. Projeleri memleketimizde hangi özel ve resmî kuruluşlar takip etmektedir? 
3. Bugüne kadar alınan neticeler ne safhadadır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 11.7.1990 

Sayı: 03-9 (10) 1671 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 5.6.1990 tarih ve 7/1368-5188/22863 sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru cevabı 
ilişikte arz edilmiştir. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

I) Memleketimiz "EUREKA" içinde aşağıdaki projelere katılmaktadır : 

1. EU-7 = Eurotrac (çevre konusunda) 
2. EÜ-37 = Euromar (çevre konusunda) 
3. EU-140 = Eurocare (çevre konusunda) 
4. EU-276 = Famos-Semos (robotik ve Üretimde Otomasyon konusunda) 
5. Development of an Advanced Acoustic Microscope with New Imaging Modalities 

II) Projeleri, aşağıda gösterilen kuruluşlar takip etmektedir : 

1. EU-7 = TÜBİTAK 
2. EU-37 = TÜBİTAK 
3. EU-140 = ODTÜ-Mimarhk Fakültesi 
4. EU-276 = İTÜ-Makine Fakültesi ve ölçsan A.Ş. - İstanbul 
5. Development of an Advanced Scanning Acoustic Microscope with New Imagîng Mo

dalities = Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 

III) EU-7; EU-140; projelerimiz uzun vadeli projeler olup, araştırmalar ve çalışmalar de
vam etmektedir. 

— EU-276 "The Design, Implementation and Integration of Sensor-aided Assembly 
Systems with Industrial Robots" projesine katılım Nisan 1990'da gerçekleşmiş olup çalışmalar 
yeni başlamıştır. 

— "Development of an Advanced Acoustic Microscope with Nevv Imaging Modalities" 
projesi 31 Mayıs - 1 Haziran 1990'da Roma'da yapılan VIII. Bakanlar Konferansında kabul 
edilmiş olup başlangıç safhasındadır. 

25, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, teknik vasıfları yetersiz olan ispanyol ÇASA firması
na ait uçakların ülkemizce satınalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
I. Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1373) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Teknik vasıflarının yetersizliği nedeniyle bir çok yabancı ülke tarafından alınması uy
gun görülmeyen İspanyol CASA Firmasına ait askerî uçakların Türkiye tarafından satınalın-
dığı doğru mudur? 

2. Çağımız teknolojisinin çok gerisinde kalan sözü geçen uçakların alınmasına aracılık 
yapan üst bürokratlar ve siyasetçiler kimlerdir? Bu uçaklar kimlerin telkinleri sonucu satına-
lınmışlardır? Bu kişilerin Anavatan Partisi ile ilişkileri var mıdır? Bu uçakların alınmasına aracılık 
eden kişiler arasında ANAP iktidarları zamanında bakanlık yapan herhangi bir kişi var mı
dır? Varsa kimdir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29.6.1990 
Kanun: 1990/508-MTO 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 5 Haziran 1990 tarihli ve 7/1373-5204/22960.sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 8 Haziran 1990 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/106-398/03569 sayılı 

yazısı. 

1. Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in hafif nakliye uçağı projesiyle ilgili olarak yapılan 
ihaleye ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevap Ek'tedir. 

2. Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı : 

Savunma Sanayii İcra Komitesi 15 Ocak 1990 tarihli toplantısında, 1983 yılında Millî Sa
vunma Bakanlığında başlatılan ve 1988 yılı başlarından itibaren yaklaşık 2 yıldır Savunma Sa
nayii Müsteşarlığında devam eden değerlendirme çalışmaları çerçevesinde Hafif Nakliye Uça
ğı projesi ile ilgili olarak CN-235 Uçağının üreticisi İspanyol CASA firması ile kotrat görüşme
lerinin başlatılmasına karar vermiştir. 

1. Söz konusu uçakların teknik bakımdan yeterli olup olmadıkları hususunun, ihtiyaç
ların niteliği ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Uçaklar Türkiye'de yaz ve kış şartla
rında teste tabi tutulmuş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını yeterli derecede karşıla
dıkları tespit edilmiştir. 
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Değerlendirmeler dosya üzerinde, birer hafta süreli test yapılarak ve teklif sahibi firma 
tesislerinde yapılan tetkikler göz önünde bulundurularak sonuçlandırılmıştır. 

Buna göre tespit edilen 252 kriter çerçevesinde yapılan teknik değerlendirmelerde, son de
ğerlendirmeye kalmış bulunan AERITALIA firmasına ait G-22 ve CASA firmasına ait CN-235 
uçaklarının teknik yönden güçlü veya zayıf oldukları hususlar bulunmakla birlikte, her iki uçak 
da Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını bütünüyle karşılamaktadır. Esasen teknik özellikleri itibarıy
la ihtiyaçlara cevap vermeyen bir uçağın son değerlendirmeye kalması mümkün değildir. Tek
nik ihtiyaçların karşılanıyor olması değerlendirmelerde asgarî şart olarak aranmıştır. 

Bir ispanyol kamu kuruluşu olan CASA firmasının, söz konusu Hafif Nakliye Uçağın
dan ispanya, Avusturalya, Endonezya, Panama, Fransa, Suudi Arabistan, Botswana ve Ekva
tor'a sattığı ve Airbus projesi ile diğer havacılık projelerine aktif bir şekilde iştirak ettiği bilin
mektedir. 

Uçaklar henüz'alınmış değildir. CN-23S uçaklarının üreticisi CASA firması ile kontrat gö
rüşmeleri devam etmektedir. 

2. Alımı söz konusu olan CASA firmasına ait CN-235 uçağı 1980'Ii yılların üretimi olup 
en son teknolojiyi ihtiva etmektedir. Proje çerçevesinde satın alınması söz konusu olan 
CN-235-100 uçağı, türünün en son versiyonunu yansıtmaktadır. 

Firmalann tekliflerinin değerlendirilmesi Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayiî Müsteşarlığınca oluşturulan bir proje grubu 
tarafından yapılmıştır. 

Teknik özelliklerinin yanısıra söz konusu uçak rakip firma uçağına nazaran yaklaşık % 
40 daha ucuzdur. Uçağın ömür boyu masrafları göz önüne alındığında bu oran daha da art
maktadır. 

Tümüyle objektif kriterler çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonuçları Savun
ma Sanayiî icra Komitesine arz edilmiştir. 

Karar tamamiyle objektif kriterlerde dayalı teknik ekonomik değerlendirme sonuçları is
tikametinde alınmış olup, herhangi bir sübjektif tesir söz konusu değildir. 

Arz ederim. 

I. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

26. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hangi cezaevlerinde açlık grevi yapıldığına vebu gre
ve katılan hükümlülerin sayısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı ̂ Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı 
cevabı (7/1377) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
ANKARA. 

Aşağıda sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
arz ederim. 

1.6.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 
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1. Hangi cezaevlerinde açlık grevi vardır? Açlık grevinde bulunan hükümlü sayısı ne ka
dardır? Açlık grevinde bulunan insanlara şeker ve tuz yasağı konmuş mudur? Böyle bir yasak 
konmuş ise hangi yasaya göre hareket edilmiştir? Bu yasak kanunî değil ise açlık grevinde bu
lunan insanlara şeker ve tuz vermeyen sorumlular hakkında soruşturma açmayı düşünüyor mu
sunuz? Bu açlık grevlerini sona erdirmek için herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
Demokrasi ve .insan haklarından söz eden hükümetinizin bir genel af çalışması var mıdır? Top
lumsal bir ihtiyaç haline gelen genel bir af çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

2. Eskişehir "E" tipi cezaevinde tek kişilik hücrelerin yapıldığı doğru mudur? Bu hüc
relerin sayısı ne kadardır? Mahkemelerce zaten cezalandırılan insanları hücrelere koyarak ikin
ci bir cezaya çarptırmayı hukuka ve demokrasiye uygun buluyor musunuz? Yirminci asırda 
hücre uygulamasını devam ettirmeyi çağdaşlık ve demokratlıkla bağdaştırıyor musunuz? İçin
de ne olup bittiği ve ne gibi tadilatların yapıldığı bilinmeyen cezaevini basına açmayı ve bu 
şekilde kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? Başka cezaevlerinde de tek kişilik 
hücreler yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 26.6.1990 

Bakan : 891 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11.6.1990 tarihli ve 7/1377-5211/23002 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Mahmut Alınak 
Kars Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Çanakkale E Tipi Cezaevinde bulunan 8 hükümlü Türk Ceza Kanunundan 141,142 
ve 163 üncü maddelerin çıkartılması vebasın özgürlüğü tanınmasını ileri sürerek 16.5.1990 ta
rihinde açlık grevine başlamışlardır. 

Basın yoluyla söz konusu cezaevindeki açlık grevini öğrenen diğer bazı cezaevlerindeki 
hükümlü ve tutuklular da belirtilen sebeplere ilaveten olağanüstü hal uygulamalarında etkin
lik sağlanması amacıyla çıkartılmış bulunan 413, 424 ve 428 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meler ile Eskişehir Özel Tip Cezaevinin iç düzeninde yapılan tek kişilik koğuşlar inşasını pro
testo etmek maksadıyla 21.5.1990 tarihinde açlık grevine gitmeye başlamışlardır. 
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2. Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında, 1423 hükümlü ve tutuklu süreli veya sü
resiz olarak açlık grevine gitmiş olup, 17.6.1990 tarihinde de açlık grevinden tamamen vazgeç
mişlerdir. 

3. Hükümlü ve tutuklulara, cezaevi idarelerince verilen yemek ve su dışında, bal, şeker 
ve tuz gibi açlık grevine gidenlerin direncini arttırıcı ve grevi uzatıcı yiyecek maddeleri ile dok
tor tarafından verilmesi uygun görülenler dışında ilaç verilmesi 7.7.1988 tarih ve Ks-4.34-87 
sayılı Genelgemizle yasaklanmıştır. Yasaklanan yiyecek ve içecek maddeleri doktor tarafından 
ilgilinin sağlığı yönünden zorunlu görüldüğü takdirde bu yiyecek ve içeceklerin verilmesi yolu
na gidilmektedir. 

4. Yukarıda açıklandığı gibi bu açlık grevinin sebebi, cezaevlerimizin şartları ve idaresi 
ile ilgili bulunmamaktadır. 

Af konusu, üzerinde hassasiyetle durulması ve değerlendirilmesi gereken bir husustur. 
25.12.1987 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunan Hükümet Programında da ifa
de olunduğu üzere, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerle af 
meselesi sistematik bir şekilde halledilmiş olup, toplumda yara açmadan cezaların indirimine 
gidilmiştir. 

Bugün için Bakanlığımızda genel af çıkarılmasıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapıl
mamaktadır. 

5. Eskişehir özel Tip Cezaevinin yapısal sistemi değiştirilerek; 250 adedi tek kişilik, 250 
adedi de 3 veya 4 kişinin kalabileceği koğuşlar haline getirilmiştir. Tek kişilik koğuşlar bir hüc
re olarak nitelendirilemez. Bu koğuşlarda bir kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek masa, san
dalye, elbise dolabı, kitaplık, radyo, TV, sıcak ve soğuk su bulundurulacaktır. Tek kişilik ko
ğuşların havalandırılması ise müşterek olarak ayrılmıştır. 

Tek kişilik koğuşlara; koğuş sistemine uyum sağlayamayan, ıslaha yönetmeyen ve ıslah ol
mayacakları anlaşılan, infaz kurumlarında devamlı olay çıkaran, diğer hükümlü ve tutuklula
rın can güvenliğini tehlikeye sokan hükümlüler barındırılacaklar. Başka cezaevlerinde de tek 
kişilik koğuşlar yaptırılması düşünülmemektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

27. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Denizli'de düzenlenen festival ve eğlence gecelerine masra
fı T.R.T. den karşılanmak üzere özel görev emri ile izmir Radyosu sanatçılarının gönderildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in yazdı cevabı (7/1380) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TRT den sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Ersin 
İzmir 
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Kendisi Denizlili olan ve aynı zamanda Ankara'daki Denizlililer Derneği 2 nci Başkanlığı
nı yapan TRT Genel Müdürü Sayın K. Aydın Erdem, Denizlideki tüm festival ve eğlence gece
lerine, tzmir Radyosu sanatçılarını, masrafları TRT den karşılanmak üzere, özel görev emri 
düzenleyerek göndermektedir. 

1. Denizli ve ilçelerinde yapılan köpek dövüşü, at yansı, pehlivan güreşi gibi festival ve 
eğlence gecelerine, tzmir Radyosunun hangi sanatçıları, özel görev emri düzenlenerek ve mas
rafı TRT den karşılanmak üzere gönderilmiştir? Bu uygulama yasal mıdır? 

2. tzmir Radyosunun liale Gür, Nalan Altınörs ve Ahmet Günday gibi, sevilen sanatçı
larının/Denizli'deki festival ve eğlencelere özellikle gönderilmesinin nedeni nedir? Bu uygula
manın kuruma maliyeti nedir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 10.7.1990 

Sayı: 03-9 (10) 1662 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 11.6.1990 tarih ve 7/1380-515/22693 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi

nin cevabı aşağıda arz edilmiştir. 
Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevap : Yapılan inceleme sonunda önergenin gerçek dışı bilgilere dayalı yanlış yorumlar 
içerdiği anlaşılmıştır. TRT Genel Müdürlüğünden alınan doğru bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

TC. 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 23.6.1990 

Genel Müdürlüğü 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 302 

1. TRT Genel Müdürü K. Aydın Erdem, Genel Müdürlük Görevinden önce de, sonra 
da Ankara'daki Denizlililer Derneğinin 2 nci Başkanlığım yapmamıştır. 

2. TRT Kurumu programları, Kurum Genel Müdürünün doğmuş olduğu yerin istek ve 
ihtiyaçları değil, Anayasa ve 2954 sayılı Kanun gerekleri dikkate alınarak düzenlenmektedir. 

3. Çeşitli kentlerimiz tarafından düzenlenen festivaller veya bu kentlerimizin özel günle
ri ile ilgili olarak Kurumumuzca hazırlanan özel programlar, izleyici kitle ile Kurumumuz ara
sındaki bağın daha da kuvvetlendirilmesi ve yayın yoluyla halkla bütünleşme ve ayrıca prog
ramların daha da cazip hale getirilmesi amacını taşımakta ve bu amaç doğrultusunda yalnızca 
yurt içinde değil yurt dışında da çeşitli kentlerin özel günleri ve festivalleri münasebetiyle ma
hallinde hazırlanan eğlence ve müzik programları radyo ve televizyon ile yayınlanmaktadır. 

— 385 — 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 O : 2 

Yazımız ekinde, yalnızca son dört ayda çeşitli kentlerde ve ülkelerde düzenlenen konserler 
ve eğlence programlarının bir listesi sunulmaktadır. Bu gibi programların halkımız tarafından 
büyük bir ilgi ile karşılanması ve benimsenmesi, bu gibi yapımların sürdürülmesi kararımızın 
alınmasında ciddî bir etken olmuştur. 

4. 24-26 Şubat 1990 tarihleri arasında "Denizli Sanat ve Kültür Festivali" münasebetiy
le bir program düzenlenmiş, Festival Komitesinin isteği üzerine, İzmir Radyosu sanatçıların
dan Nalan Altınörs, tüm harcamaları Komite tarafından karşılanmak üzere bu festivale katıl
mıştır. 

5. Soru önergesinde söz edilen tzmir Radyosu sanatçılarından Hale Gür ve Ahmet Gün-
day, Denizli Festivaline değil, Nazilli'de "Kendi Okulunu Kendin Yap Kampanyası" münase
betiyle düzenlenen programa yine aynı Radyo sanatçılarından tsmail Olgay ile birlikte katıl
mışlardır. 

6. Gerek Denizli Festival Komitesi ve gerekse Nazilli Kaymakamlığı bu sanatçılarla ilgili 
olarak Kurumumuz mevzuatına uygun şekilde başvuruda bulunmuştur ve sanatçıların yol ve 
ikamet harcamaları söz edilen kuruluşlarca karşılanmıştır. Bu uygulama Kurumumuza herhangi 
bir malî külfet tahmil etmemiştir. 

TRT Kurumunca Mart - Haziran 1990 Aylarında Çeşitli Kentlerde veya Ülkelerde 
Verilen Konserler 

27 - 30 Haziran 1990 

27 - 30 Haziran 1990 
22 - 24 Haziran 1990 

22 - 27 Haziran 1990 
6 - 15 Haziran 1990 

2 9 - 3 1 Mayıs 1990 
28 Mayıs - 7 Haziran 1990 
24 Mayıs 1990 

21 - 27 Mayıs 1990 

20 Mayıs 1990 
8 - 10 Mayıs 1990 

2 Mayıs 1990 

15 Nisan 1990 
6 Nisan 1990 

. 2 5 - 3 1 Mart 1990 
24 Mart 1990 
24 - 25 Mart 1990 

1 - 25 Mart 1990 

RtZE • 3 sanatçı 
(Karadeniz'den adlı TV programı) 
BURSA ve İSTANBUL Festivalleri için 13 sanatçı 
SAFRANBOLU - 15 sanatçı 
(TBMM'nin 70 inci kutlama) 
AZERBAYCAN - 14 sanatçı 
İSTANBUL 
(Gençlik Festivalinde TRT İstanbul Gençlik Korosu) 
YUNANİSTAN - 4 sanatçı 
JAPONYA - 4 sanatçı 
KAYSERİ - 18 sanatçı 
(TBMM'nin kuruluş yıldönümü) 
TRABZON - 8 sanatçı 
(KTÜ'nün kuruluş yıldönümü) 
SAMSUN - 6 sanatçı 
ESKİŞEHİR - 35 sanatçı 
(Yunus Emre Haftası) 
ESKİŞEHİR - 6 sanatçı 
(Gençlik Haftası) 
LEFKOŞE - 6 + 2 sanatçı 
ADANA - 2 sanatçı 
(Selahattin Pınar'ı anma günü) 
AVRUPA, dört ülke - 10 sanatçı 
Genelkurmay Başkanlığı - 15 sanatçı 
MALATYA - 15 sanatçı 
(Üniversite kuruluşu) 
AVRUPA, dört ülke - 20 sanatçı 
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28. — Bingöl Milletvekili ilhamı Bmici'nin, Polis Akademisi Özel Sınıfına ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1385) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
aşağıdaki sorumun sorulmasında aracılık yapmanızı saygılarımla arz ederim. 

tlhami Binici 
' Bingöl 

1. Polis Akademisi özel Sınıfı hangi tarihte neye dayanarak kuruldu? 
2. Burada kimler öğrenim görüyor? 
3. Polis Koleji mezunları Polis Akedemisinde 4 yıl öğrenim gördükten sonra komiser mu

avini olarak mezun oluyorlar. 
özel Sınıfta öğrenim gören bu imtiyazlı kişilerin bir yıl kurstan sonra komiser muavini 

olarak mezun olmalarını, hangi kanun, yönetmelik ve kurala bağlıyorsunuz? 

4. Devletin resmî okulundan mezun olan emniyet mensupları yeterince var iken özel sta
tüye tabi özel birlikler mi oluşturuyorsunuz? 

5. Bu birlikleri hangi amaçla nerede kullanacaksınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 9.7.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11 Haziran 1990 gün ve 7/1385-5226/23037 
sayılı yazısı. 

Bingöl Milletvekili tlhami Binici tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Polis Akademisi özel sınıfı, 6 Aralık 1984 gün ve 18597 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren 3087 sayılı Polis Yüksek öğretim Kanununun 16 ncı maddesine göre 
kurulmuştur. 

2. Özel sınıfta, 4 yıllık yüksek okul ve Fakülte mezunlarından, açılan imtihanları kaza
nanlar öğrenim görmektedir. 

3-4. 1 inci Maddede belirtildiği gibi 3087 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, açılan 
sınavlarda başarılı olanlar, Polis Akademisine alınarak Akademi programına göre yetiştirile
rek mezun olmaktadırlar. 
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5. Polis Akademisinden mezun olan Komiser Yardımcıları, Emniyet Teşkilatı kadroları
nın ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakam 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'm, "Güneydoğunun Ölümsüz Korucuları" adlı ör
güte ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1390) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularıma tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı yanıt veril
mesine aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 

5.6.1990 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 

1. "Güneydoğunun ölümsüz Korucuları" imzalı bir bildirinin doğudaki halkımızın ev
lerine, işyerlerine gizli olarak dağıtıldığından haberiniz var mıdır? 

2. Kısaca "GÖK" ismini kullanarak halkı tehdit eden, gözdağı veren bu örgütün kuru
cuları kimlerdir? 

3. Devletin içindeki bir örgüt müdür, devlet mi kurdurmuştur? 
4. Yasal mıdır yasa dışı mıdır? 
5. Görevi halkı tehdit edip, gözdağı vermek midir? 
6. Vatandaşını tehdit edip, gözdağı vermek devletin görevleri arasına ne zaman girmiştir? 
7. Devletçe kurdurulmamış ve devletin bilgisi dışında faaliyet gösteriyor ise bu gizli ör

güt haklarında işlem yapılması düşünülmekte midir, TCK nun 188 ve devamı maddelerinde 
yazılı suçu işleyen bu gizli örgüt ve mensupları hakkında işlem yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 9.7.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11 Haziran 1990 gün ve 7/1390-5231/23047 
sayılı yazısı. 
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Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1 - 2 . Doğu ve Güneydoğudaki illerimiz ve ilçeleri ile bağlı köy ve mezralarında, "Gü
neydoğunun ölümsüz Korucuları" ibareli bildiri dağıtılmadığı gibi böyle bir örgütün varlığı 
da söz konusu değildir. 

3 -4 . Ülkenin ve Devletin güvenliğini korumakla görevli kuruluşlar malum olduğu üzere 
kanunlarla belirlenmiştir. 

5 - 6 . Gücünü kanunlardan alan Güvenlik Kuvvetlerinin asıl görevi vatandaşların can, 
ırz ve mal emniyetlerini korumak olup, bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluşun yardımına 
ihtiyacı yoktur. 

7. Hükümetimiz, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne yönelik kanunsuz 
hiçbir harekete müsaade etmiyecektir. < 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

30. — Nevşelûr Milletvekili Cemal Seymen'in, öğrenci servis araçları ile sürücülerinin kontrolüne 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak yanıtlandı
rılmasını saygı ile dilerim. 

5.6.1990 
Cemal Seymen 

Nevşehir 

1. Okullara öğrenci taşıyan servis araçlarının trafiğe çıkabilme durumunun kontrolü ve 
fennî muayeneleri yeterli düzeyde yapılmakta mıdır? 

2. Bu amaçla kullanılan araçların belli bir yaş sınırı var mıdır? 

3. Taşıma kapasitesinden (istiap haddinden) fazla sayıda öğrenci taşıyan araçlara gerekli 
ve yeterli müdahale yapılmakta mıdır? 

4. Bu araçların sürücülerinin ehliyet ve sağlık yönünden kontrolleri yapılmakta mıdır? 

5. Dün Ankara'da yaşanan müessif kazanın bir daha tekrarlanmaması ve öğrenci yavru
larımızın can güvenliğinin sağlanması için ne gibi önlemler düşünülmektedir? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 9.7.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E) 178853 

Konu : Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11 Haziran 1990 gün ve 7/1391-5233/23049 
sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Okullara öğrenci taşıyan servis araçları ile diğer araçların, fennî muayeneleri Karayol
ları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü muayene istas
yonlarınca, denetim ve kontrolleri Trafik polislerince yapılmaktadır. 

2. Bu maksatla trafiğe çıkan araçların yaş sınırının bulunmadığı ancak, trafiğe salih olup 
olmadığı fennî muayene ile tespit edilmektedir. 

3 - 4. Taşıma kapasitesinden (Istihap haddi) fazla öğrenci taşıyan araçların ve sürücüle
rin kontrol ve denetimleri görevlilerce aralıksız sürdürülmektedir. 

5. 1990 -1991 öğretim yılında öğrencilerin okullarına güven içinde gidebilmeleri için Ba
kanlığımızca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve öğrenci velilerinin iş
birliğiyle yeni tedbirlerin tespiti için çalışmalar devam etmektedir. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

31. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, çekirdeksiz kuru üzümden Devlet desteğinin kaldırılma
sının neden olduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı 
(7/1393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Akın Gönen 
İzmir 

Soru 1. Çekirdeksiz kuru üzümden Devlet Destekleme Alımının kaldırılması bu konu
daki üretim alanlarının giderek tahribi ve üretimin düşmesi tehlikesini yaratmış mıdır? 

Soru 2. Çekirdeksiz kuru üzümden Devlet Desteğinin kaldırılması, üzüm alımı, işleme 
ve satımında TARİŞ'i finansman sıkıntısına soktuğu doğru mudur? 
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Soru 3. Ülke ekonomisine katkısı tartışılamayan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan 
çekirdeksiz kuru üzümün yeniden Devlet Destekleme kapsamına alınması konusunda ne düşü
nülmektedir? 

Desteklemeye alınmadığı takdirde üreticinin ve bu işle uğraşan ailelerin pazarlama konu
sunda büyük sıkıntıya düşeceği ve fukaralaşacağı görüşüne katılıyor musunuz? 

Soru 4. Bu problemin Devlet Destek Alımı dışında halli konusunda alternatif bir çözü
münüz var mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 29.6.1990 

- Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-243 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11.6.1990 tarih ve 7/1393/5240/23057 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çekirdeksiz kuru üzümden devlet desteğinin kaldırıl
masının neden olduğu sorunlara ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İzmir Milletvekili Akın Gönen'in yazılı sorularına cevaplarımız : 

Soru 1. Çekirdeksiz kuru üzümden Devlet Destekleme Alımının kaldırılması bu konu
daki üretim alanlarının giderek tahribi ve üretimin düşmesi tehlikesini yaratmış mıdır? 

Soru 2. Çekirdeksiz kuru üzümden Devlet Desteğinin kaldırılması, üzüm alımı, işleme 
ve satımında TARİŞ'i finansman sıkıntısına soktuğu doğru mudur? 

Soru 3. Ülke ekonomisine katkısı tartışılamayan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan 
çekirdeksiz kuru üzümün yeniden Devlet Destekleme kapsamına alınması konusunda ne düşü
nülmektedir? 

Desteklemeye alınmadığı takdirde üreticinin ve bu işle uğraşan ailelerin pazarlama konu
sunda büyük sıkıntıya düşeceği ve fukaralaşacağı görüşüne katılıyor musunuz? 

Soru 4. Bu problemin Devlet Destek Alımı dışında halli konusunda alternatif bir çözümü
nüz var mıdır? 

Cevap 1. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm üretimi son beş yıllık ortalamalara göre, 700 
bin ton dolaylarında değişmektedir. Ülkemiz dünyanın sayılı çekirdeksiz üzüm üreticisi ülkeler 
arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin ortalama 110 
bin tonluk bölümü ülkemizde gerçekleşmektedir. 

Son beş yıllık bağ alanları ve çekirdeksiz kuru üzüm üretimi aşağıda gösterilmiştir. 
— 391 — 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 O : 2 

Yıllar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Alan (Dekar) 

598 645 
593 040 
599 020 
658 000 
704 000 

Üretim (Ton) 

120 000 
100 000 
110 000 
129 000 
138 000 

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, çekirdeksiz kuru üzüm son iki yılda (1988 
-1989) Devlet destekleme kapsamına alınmamasına rağmen, gerek ekim alanlarında ve gerek
se üretimde herhangi bir düşme söz konusu olmamıştır. 

Cevap 2. TARİŞ - Üzüm Birliği, üreticilerden 1988 yılında 21,6 Milyar değerinde 19 364 
ton, 1989 yılında ise 63,3 Milyar değerinde 31 665 ton çekirdeksiz kuru üzüm mubayaa etmiş
tir. Ürünün desteklemeye alınmadığı bu yıllarda, ürün bedellerinin ödenmesinde, işletme ve 
satış giderlerinin karşılanmasında Birliğin kendi öz kaynakları ve banka kredileri kullanılmış, 
herhangi bir finansman sorunu olmamıştır. 

Cevap 3. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin; kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçe
vesinde faaliyet göstermeleri, bu amaçla özkaynaklarının artırılarak malî yapılarının güçlendi
rilmesi, neticede Devlet desteğine ihtiyaç duyulmaksızın kendi kendilerine yeterli hale gelmele
ri ve üreticiye daha iyi ve istikrarlı hizmet götürmeleri hedef alınmakta, bu yönde başlatılan 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, Birliklerin tamamlanan iş yıllarına ait faaliyet sonuçları, ayrıca değerlen
dirilerek alımların gerektiğinde sonradan destekleme mubayaası olarak kabulü yoluna gidile
bilmektedir. 

Cevap 4. Yukarıdaki bölümde değinildiği gibi, temel hedef; Birliklerin Devlet müdaha
lesinden uzak, rasyonel bir yapıya kavuşturulması, böylece kaynak tüketen değil kaynak yara
tan birer kuruluş haline getirilmeleridir. Bu amaçla; sermaye birikiminin hızlandırılması, aşın 
istihdamın önlenmesi, verimsiz yatırımlara girişmemeleri, mevcut fabrikaların modern işlet
mecilik tekniklerine uygun şekilde çalıştırılması, pazarlama faaliyetlerinin yeniden düzenlen
mesi, diğer taraftan, üreticiye yönelik Devlet desteğinin temel üretim girdileri üzerinde yoğun
laştırılması gibi, muhtelif tedbirler uygulamaya konulmaktadır. 

32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tahsis 
edilen taşıtların amacı dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kam I. Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1396) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınız tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 
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237 sayılı Taşıt Kanununda kamuya ait taşıtların hangi hizmetlerde ve nasıl kullanılacağı 
açıklanmış ve taşıtın amacı dışında kullanılması halinde de kullananların bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olup, başta Başkanlık di
vanı üyelerine tahsis edilenler olmak üzere, Parti grup başkanvekillerine, komisyon başkanları
na ve bazı imtiyazlı milletvekillerinin emrine tahsis edilen taşıtların amaçları dışında kullanıl
dığı, bu taşıtların ilgililerin eş ve çocuklarının emrine verilerek keyfî kullanıldığı, seçim ve par
ti çalışmaları için taşıtların Ankara dışına götürüldüğü, hatta bazı başkanlık divanı üyelerinin 
kendisine tahsis edilen taşıtın sekreterlerinede kullandırdığı görülmektedir. 

Buna göre; 

1. Taşıtların bu tür kullanılması kanuna aykırı değil midir? 
2. Kanuna aykırı taşıt kullanan kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
3. Mecliste kimlere ve hangi model ve marka araba tahsis edilmiştir? 
4. Bu suretle tahsis edilen taşıtların (tahsis sahiplerinin isimleri ayrı ayrı belirtilmek üze

re) her biri için 1988, 1989 ve 1990 yılının ilk altı ayı için ne keder akaryakıt ve tamir parası 
ödenmiştir? 

5. Makama tahsis edilen taşıtlardan hangilerine taşıt telefonu bağlanmıştır? Ve bu yıl
larda her birine ne miktarda telefon parası ödenmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 11.6.1990 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı : Kan. Kar. Md. 
7/1396-5196/22930 

Sayın Kamer Genç 
Tunceli Milletvekili 

tlgi : 31.5.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tahsis edilen taşıtların amacı dışında kulla

nıldığı iddasına ilişkin önergenizdeki sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki hizmete tahsisli taşıtların hangi görevler için kimlere 
tahsis edildikleri ve bu taşıtların marka ve modelleri ile 1988, 1989 ve 1990 (dört aylık) yılları
na ait akaryakıt ve tamir (parça) masrafları Ek-1 sayılı cetvelde, yıllar itibariyle ayrı ayrı göste
rilmiştir. 
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Telefon bağlanmış olan hizmete tahsisli taşıtlar ile bu taşıt telefonlarının tesis ve konuşma ücretl 
yıllarında yapılan harcamalar da Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Hizmete tahsisli taşıtların, 237 numaralı Taşıt Kanununa aykırı olarak amaçları dışında kullanılma 
kadar Başkanlığımıza intikal etmiş bir şikâyet de bulunmamaktadır. 

Hizmete tahsisli olan ve cevabımız ekinde belirtilen taşıtların dışında, yine hizmet karşıhğı olmak 
olmak kaydıyla; günlük ve saatlik taşıt tahsisi de yapılabilmektedir. 

Söz konusu taşıtların Ankara dışına çıkışları da, Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca, ancak Başk 

1 

1 

I 
Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Araç 
Plaka No. 

0001 

06 YZ 101 

06 F 0440 

06 K 0954 

06 D 5744 

06 D 9323 

Aracın 
Markası 
Modeli 

Oldsmobil 
1977 
Buicik 
1977 
Mercedes 
1984 
280/Mercedes 
1974 
280/Mercedes 
1974 
350/Mercedes 
1974 

Aracın Görev Yeri 

Başkanlık Makamı 

>> >> 

>> . >> 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

Aracın Hangi T 
Kime Hizmet 

Sn. Yıldırım Akbu 
1.1.1988 - 31.12.198 
Sn. Yıldırım Akbu 
1.1.1988 - 31.3.1988 
Sn. Yıldırım Akbu 
1.4.1988 - 31.12.198 
Sn. Hüdai Oral 
1.1.1988 - 31.12.198 
Sn. Halim Araş 
1.1.1988 - 31.12.198 
Sn. llyas Aktaş 
1.1.1988 - 31.12.198 



Sıra Araç 
No. Plaka No. 

Aracın 
Markası 
Modeli Aracın Görev Yeri 

7 06 E 5283 

8 06 ZA 379 

9 06 ZC 906 

I 10 06 ZA 293 

S . il 06 ZC 905 

I 

12 06 ZA 294 

13 06 E 6908 

14 06 H 2282 

15 06 ZA 339 

16 06 ZA 340 

17 06 ZA 378 

18 06 VD 862 

280/Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1976 
230/6 Mercedes 
1974 
230/6 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
230/Mercedes 
1970 
BMW 
1977 
BMW 
1977 
BMW 
177 
280/Mercedes 
1974 

Başkanvekili 

İdare Amiri 

tdare Amiri 

tdare Amiri 

Divan Üyesi 

Divan üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Bütçe Plan Kom. Bşk. 

Aracın Hangi Tar 
Kime Hizmet Ve 

Sn. Yıldırım Avcı 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Mustafa Uğur En 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Yüksel Çengel 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Nafiz Kurt 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Mehmet Akarca 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Mümtaz Özkök 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Cemal Özbilen 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. tsmail Üğdül 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Mustafa Sangül 
1.1.1988 -31.12.1988 
Sn. Ertuğrul Ünlü 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Nurhan Tekinel 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Kemal Akkaya 
1.1.1988 - 31.12.1988 



Aracın 
Sıra Araç Markası 
No. Plaka No. Modeli Aracın Görev Yeri 

200/Mercedes 
19 06 E 4054 1973 Sanayi Komisyon Bşk. 

230/Mercedes 
20 06 E 7506 1974 Hesapları İnceleme Kom. Bşk. 

200/Mercedes 
21 06 ZN 808 1971 KİT Komisyon Bşk. 

280/Mercedes 
22 06 E 8207 1972 Tarım-Orman Kom. Bşk. 

280/Mercedes 
23 06 ZS 735 1971 Dilekçe Komisyon Bşk. 

350/Mercedes 
24 06 ZP 376 1973 Dışişleri Komisyon Başkanı 

230/6 Mercedes 
25 06 ZL 179 1971 Millî Eğitim Kom. Bşk. 

230/6 Mercedes 
26 06 E 8206 1975 Adalet Kom. Bşk. 

230/4 Mercedes 
27 06 ZR 427 1975 Anayasa Kom. Bşk. 

280/Mercedes 
28 06 ZP 838 1973 Sağlık Kom. Bşk. 

220/D. Mercedes 
29 06 YH 796 1972 Bayındırlık Kom. Bşk. 

220/Mercedes 
30 06 H 2306 1973 Millî Savunma Kom. Bşk. 

200/D. Mercedes 
31 06 E 8642 1972 İçişleri Kom. Bşk. 

Aracın Hangi Tar 
Kime Hizmet Ve 

Sn. Fahir Sabuniş 
1.1.1988 -31.12.1988 
Sn. Hilmi Biçer 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Lutfullah Kayalar 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Ahmet Altıntaş 
1.1.1988 - 31.12.1989 
Sn. Sadi Abbasoğlu 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Vehbi Dinçerler 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Avni Akyol 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Alpaslan Pehlivan 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Kamil Tuğrul Coş 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Mustafa Balcılar 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Işılay Saygın 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Recep Ergun 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Osman Doğan 
1.1.1988 - 3Û2.1988 



Sıra 
No. 

Araç 
Plaka No. 

Aracın 
Markası 
Modeli Aracın Görev Yeri 

230/4 Mercedes 
32 06 H 2284 1974 Anavatan Grup Bşk. V. 

Mercedes D. 
33 06 D 8185 1972 Anavatan Grup Bşk. V. 

230/4 Mercedes 
34 06 K 9132 1975 SHP Grup Bşk. V. 

220/D. Mercedes 
35 06 E 3034 1973 SHP Grup Bşk. V. 

230/4 Mercedes 
36 06 AP 425 1975 DYP Grup Bşk. V. 

200/D. Mercedes 
37 06 D 8186 1971 DYP Grup Bşk. V. 

230/4 Mercedes 
38 06 D 8397 1973 Genel Sekreter 

Pejo 
39 06 ZE 366 1975 Genel Sek. Yrd. 

Pejo 
40 06 KU 784 1974 Genel Sek. Yrdl 

Renault 9 
41 06 L 3990 1978 Başkanlık Konutu Araa 

Chevrolet 
42 06ZA377 1977 özel Kalem 

Pontiaç 
43 06 ZA 380 1977 Özel Kalem 

Aracın Hangi Tarih 
Kime Hizmet Verd 

Sn. Haydar Özalp 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Pertev Aşçıoğlu 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Deniz Baykal 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Hikmet Çetin 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Koksal Toptan 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Vefa tanır 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Mehmet Çelebi 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Muammer Telli 
1.1.1988 - 31.12.1988 
Sn. Fahri Köprülü 
1.1.1988 • 31.12.1988 
Sn. Yıldırım Akbulut 
1.1.1988 - 31.12.1988 

özel Kalem 
1.1.1988-30.6.1988 
Özel Kalem 
1.5.1988 - 31.12.1988 



Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Araç 
Plaka No. 

0001 

06 F 0440 

06 K0954 

06 D 5744 

06 D 9323 

06 E 5283 

06 ZA 379 

06 ZC 906 

06 ZA 293 

06 ZC 905 

Aracın 
Markası 
Modeli 

Oldsmobil 
1977 
500/Mercedes 
1984 
280/Mercedes 
1974 
280/Mercedes 
1974 
350/Mercedes 
1974 
280/Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1976 
230/6 Mercedes 
1974 
230/6 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 

Aracın Görev Yeri 

T.B.M.M. 
Başkanlık Makamı 
T.B.M.M. 
Başkanlık Makamı 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

İdare Amiri 

İdare Amiri 

İdare Amiri 

Divan Üyesi 

Aracın Hangi Tar 
Kime Hizmet V 

Sn. Y. Akbulut 1.1.89 
Sn. K. Erdem 9.11.89 
Sn. Y. Akbulut 1.1.89 
Sn. K. Erdem 9.11.89 
Sn. H. Oral 1.1.89-25 
Sn. A. Kptil 26.9.89-
Sn. Halim Araş 
1.1.89-31.12.89 
Sn. 1. Aktaş 1.1.89-2 
Sn. Y. Hocaoğlu 21.9.89 
Sn. Y. Avcı 
1.1.89-31.12.89 
Sn. M. Uğur Ener 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Y. Çengel 1.1.89-
Sn. K. özev 20.9.89-
Sn. N. Kurt 
1.1.89-31.12.89 
Sn. M. Akarca 1.1.89 
Sn. E. Özdemir 20.9.89 



Sıra 
No. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Araç 
Plaka No. 

06ZA294 

06 E 6908 

06 H 2282 

06ZA339 

06 ZA 340 

06 ZA 378 

06 H 9411 

06 VD 862 

06 E 4054* 

06 E 7506 

06 ZN 808 

06 E 8207 

Aracın 
Markası 
Modeli 

230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
BMW 
1977 
BMW 
1977 
BMW 
1977 
350/Mercedes 
1973 
280/Mercedes 
1974 
200/Mercedes 
1973 
230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
280/Mercedes 
1974 

Aracın Görev Yeri 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Bütçe Plan Komisyon Bşk. 

KİT Komisyon Bşk. 

Sanayi Komisyon Bşk. 

Hesapları İnceleme Kom. Bşk. 

İçişleri Kom. Bşk. 

Tarım-Orman Kom. Bşk. 

Aracın Hangi Ta 
Kime Hizmet 

Sn. M. Özkök 1.1.8 
Sn. M. Kahraman 20. 
Sn. C. Özbilen 1.1.8 
Sn. K. Demir 20.9.8 
Sn. t. Üğdül 
1.1.89-31.12.89 
Sn. M. Sarıgul 
1.1.89-31.12.89 
Sn. E. Ünlü 
1.1.89-31.12.89 
Sn. N. Tekinel 1.1.8 
Sn. A. Sami Akkaş 28. 
Sn. K. Akkaya 
1.1.89-9.11.89 
Sn. Y. Köymen 
1.1.89-31.12.89 
Sn. F. Sabuniş 1.1.8 
Sn. A. Yıldız 20.9.8 
Sn. H. Biçer 1.1.89 
Sn. T. Zengin 20.9. 
Sn. O. Doğan 1.1.8 
Sn. G. Demirel 20. 
Sn. A. Altındaş 
1.1.89-31.12.89 



Sıra 
No. 

'23 

24 

25 

. 26 

S 27 o 
1 
1 28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Araç 
Plaka No. 

06 ZS 735 

06 ZP 376 

06 ZR 427 

06 ZP 838 

06YH796 

06 H 2306 

06 L 3985 

06 L 3984 

06 L 3989 

06 H 2284 

06 ZL 552 

06 AF 007 

Aracın 
Markası 
Modeli 

230/6 Mercedes 
1974 
350/Mercedes 
1973 
230/4 Mercedes 

280/Mercedes 
1973 
280/D. Mercedes 
1972 
200/Mercedes 
1973 
Reno9 
1987 
Reno9 
1987 
Reno 9 
1987 
Mercedes 
1974 
Opel 
1979 
Chevrolet 
1972 

Aracın Görev Yeri 

Dilekçe Kom. Bşk. 

Dışişleri Kom. Bşk. 

Anayasa Kom. Bşk. 

Sağlık Kom. Bşk. 

Bayındırlık Kom. Bşk. 

Millî Savunma Kom. Bşk. 

Adalet Kom. Bşk. 

Miin Eğitim Kom. Bşk. 

Çevre Araştırma Kom. Bşk. 

Anavatan Grup Bşk. Vekili 

Anavatan Grup Bşk. Vekili 

Anavatan Grup Bşk. Vekili 

Aracın Hangi Ta 
Kime Hizmet V 

Sn. S. Abbasoğlu 1. 
Sn. M. Batur 20.9.8 
Sn. V. Dinçerler 1.1 
Sn. A. Tutkun 9.11. 
Sn. Kâmil T. Coşku 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Mustafa Balcıla 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Işılay Saygın 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Recep Ergün 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Alpaslan Pehlivan 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Kemal Karhan 
1.1.89-31.12.89 
Sn. A. Talip özdemir 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Yasin Bozkurt 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Ülkü Güney 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Raşit Daldal 
1.1.89-31.12.89 



Aracın 
Sıra Araç Markası 
No. Plaka No. Modeli 

Chevrolet 
35 06 ZC 907 1977 

Mercedes 
36 06 ZL 179 1971 

Mercedes 
37 06 K 9132 1975 

Mercedes 
38 06 D 8186 1972 

Mercedes 
39 06 AP 425 1975 

Mercedes 
40 06 D 8397 1972 

Pejo 
41 06 ZE 366 1975 

Pejo 
42 06 KU 784 1974 

Mercedes 
43 06 E 8206 1974 

Reno 9 
44 06 L 3990 1987 

Ponüaç 
45 06 ZA 380 1977 

Aracın Görev Yeri 

Anavatan Grup Bşk. Vekili 

SHP Grup Bşk Vekili 

SHP Grup Bşk. Vekili 

DYP Grup Bşk. Vekili 

DYP Grup Bşk. Vekili 

Genel Sekreter 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Başkanlık Koruma Aracı 

Başkanlık Koruma Aracı 

Başkanlık Konutu 

Aracın Hangi Ta 
Kime Hizmet V 

Sn. Onural Şeref Bo 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Onur Kumbarac 
1.1.89-31.12.89 
Sn. H. Fehmi Güne 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Vefa Tanır 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Koksal Toptan 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Erdoğan öcalan 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Muammer Telli 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Fahri Köprülü 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Kaya Erdem 
1.1.89-31.12.89 
Sn. Kaya Erdem 
1.1.89-31.12.89 

1.1.89-31.12.89 



Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Araç 
Plaka No. 

0001 

06 F 0440 

06 K 0954 

06 D 744 

06 D 9323 

06 E 5283 

06 ZA 339 

06 ZC 906 

06 ZA 293 

06 ZC 905 

06 ZA294 

06 E 6908 

Aracın 
Markası 
Modeli 

Oldsmobil 
1977 
500/Mercedes 
1984 
280/Mercedes 
1974 
280/Mercedes 
1974 
350/Mercedes 
1974 
280/Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1976 
230/6 Mercedes 
1974 
230/6 Mercedes, 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 
230/4 Mercedes 
1974 

Aracın ( 

T.B. M. M. 
Başkanlık Makamı 
T.B.M.M. 
Başkanlık Makamı 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

Başkanvekili 

İdare Amiri 

tdare Amiri 

İdare Amiri 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Aracın Hangi Ta 
Kime Hizmet V 

Sn. Kaya Erdem 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Kaya Erdem 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Ay tekin Kotil 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Halim Araş 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Yılmaz Hocaoğlu 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Yıldırım Ava 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Mustafa Uğur E 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Kazım özev 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Narız Kurt 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Ertuğrul özdem 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Mümin Kahrama 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Kadir Demir 
1.1.1990 - 30.4.1990 



Aracın 
Sıra Araç Markası 
No. Plaka No. Modeli 

Chevrolet 
13 06 ZA 337 1977 

BMW 
14 06 ZA 339 1977 

Pontiaç 
15 06 ZA 380 1977 

BMW 
16 06 ZA 378 1977 

350/Mercedes 
17 06 H 9411 1973 

230/Mercedes 
18 06 U 6871 1983 

2S0/Mercedes 
19 06 VD 862 1974 

200/Mercedes 
20 06 E 4054 1973 

230/4 Mercedes 
21 06 E 7506 1974 

230/4 Mercedes 
22 06 ZN 808 1974 

280/Mercedes 
23 06 E 8207 1974 

Aracın Görev Yeri 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Divan Üyesi 

Bütçe Plan Kom. Bşk. Vekili 

Bütçe Plan Kom. Başkanı 

KİT Komisyon Bşk. 

Sanayi Kom. Bşk. 

Hesapları İnceleme Kom. Bşk. 

İçişleri Kom. Bşk. 

Tarım-Orman Kom. Bşk. 

Aracın Hangi Ta 
Kime Hizmet V 

Sn. tsmaü Üğdül 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Mustafa Sarıgül 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Ertuğrul Ünlü 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. A. Sami Akkaş 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Hazım Kutay 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Yusuf Bozkurt Û 
1.1.1990 - 30.4.1990 

Sn. Yavuz Köymen 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Adnan Yıldız 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Talat Zengin 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Galip Demirel 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Ahmet Altıntaş 
1.1.1990 - 30.4.1990 



Aracın 
Sıra Araç Markası 
No. Plaka No. Modeli 

230/Mercedes 
24 06 ZS 735 1974 

350/Mercedes 
25 06 ZP 376 1973 

230/Mercedes 
26 06 ZR 427 1975 

280/Mercedes 
27 06 ZP 838 1973 

200/D. Mercedes 
28 0$ YH 796 1972 

200/Mercedes 
29 06 H 2306 1973 

Reno 9 
30 06 L 3985 1987 

Reno 9 
31 06 L 3984 1987 

Reno 9 
32 06 L 3989 1987 

200/Mercedes 
33 06 H 2284 1974 

Opel 
34 06 ZL 552 1979 

Chevrolet 
35 06 AF 007 1972 

Aracın Görev Yeri 

Dilekçe Kom. Bşk. 

Dışişleri Kom. Bşk. 

Anayasa Kom. Bşk. 

Sağlık Kom. Bşk. 

Bayındırlık Kom. Bşk. 

Millî Savunma Kom. Bşk. 

Adalet Kom. Bşk. 

Millî Eğitim Kom. Bşk. 

Çevre Araştırma Kom. Bşk. 

Anavatan Grup Başkan Vekili 

Anavatan Grup Başkan Vekili 

Anavatan Grup Başkan Vekili 

Aracın Hangi Ta 
Kime Hizmet V 

Sn. Murat Batur 
1.1.1990-30.4.1990 
Sn. Adnan Tutkun 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Kâmil T. Coşkun 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Mustafa Balcılar 
1.1.1990-30.4.1990 
Sn. Işılay Saygın 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Recep Ergun 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Alpaslan Pehliva 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Kemal Karhan 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. A. Talip özdemi 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Yasin Bozkurt 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Ülkü Güney 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Raşit Daldal 
1.1.1990 - 30.4.1990 



Aracın 
Sıra Araç Markası 
No. Plaka No. Modeli 

Chevrolet 
36 06 ZC 907 1977 

230/6 Mercedes 
37 06 ZL 179 1971 

200/Mercedes 
38 06 K 9132 1975 

200/D. Mercedes 
39 06 D 8186 1972 

200/Mercedes 
40 06 AP 425 1975 

200/D. Mercedes 
41 06 D 0251 1972 

200/Mercedes 
42 06 D 8397 1972 

Pejo 
43 06 ZE 366 1975 

Pejo 
44 07 KU 784 1974 

230/6 Mercedes 
45 06 E 8206 1974 

Reno 9 
46 06 L 3990 1987 

200/Mercedes 
47 06 H 2282 1974 

230/6 Mercedes 
48 06 E 8991 1974 

Aracın Görev Yeri 

Anavatan Grup Başkan Vekili 

SHP Grup Başkan Vekili 

SHP Grup Başkan Vekili 

DYP Grup Başkan Vekili 

DYP Grup Başkan Vekili 

Araştırma Kom. Bşk. 

Genel Sekreter 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Başkanlık Koruma Aracı 

Başkanlık Koruma Aracı Yedeği 

Başkanlık Konut Aracı 

Başkanlık Konut Aracı Yedeği 

Aracın Hangi T 
Kime Hizmet 

Sn. O. Şeref Bozku 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Onur Kumbara 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. H. Fehmi Gün 
1.1.1990 - 30.4.199 
Sn. Vefa Tanır 
1.1.1990 - 30.4.199 
Sn. Koksal Toptan 
1.1.1990 - 30.4.1990 
Sn. Ülkü SÖylemez 
1.L1990 - 30.4.199 
Sn. Erdoğan öcala 
1.1.1990-30.4.199 
Sn. Muammer Tell 
1.1.1990 - 30.4.199 
Sn. Fahri Köprülü 
1.1.1990-30.4.199 

1.1.1990 - 30.4.199 

1.1.1990 - 30.4.199 

1.1.1990 - 30.4.199 

1.1.1990 - 30.4.199 



o 

Dos. 
No. 

311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 

TeL 
No. 

8140473 
8140741 
8140742 
8140743 
8142220 
8150000 
8150001 
8150002 
8150003 
8150004 
8150005 
8150006 
8150007 
8150008 
8150009 
8150035 
8150036 
8150037 
8150038 
8150039 
8150040 
8150041 
8150042 
8150043 
8150044 

Araç 
Plaka 

No. 

06 D 5744 
06 K 0954 
06 D 9323 
06 E 5283 
0001 
06ZC907 
06ZA293 
06ZA379 
06ZC905 
06ZA294 
06ZA378 
06ZA339 
06ZA380 
06ZA377 
06 E 6908 
06AP425 
06ZC907 
06 ZL 179 
06 K 9132 
06 ZL 552 
06 II 2284 
06 ZL 151 
06 F 040 
06 AF 007 
06 D 8186 

Kullanıldığı 
Makam 

Başkan Vekilliği 
99 X 

99 99 

' 99 99 

Başkan 
İdare Amirliği 

99 99 

«9 99 

Divan Kâtibi 
99 99 

99 99 

9 9 9 9 

99 99 

99 99 

99 99 

DYP Grup Bşk. Vek. 
ANAP " " 
SHP " " 
SHP " " 
ANAP " " 
ANAP " " 
Denetçi 
Başkan 
ANAP Grup Bşk. V. 
DYP " " " 

ı .JJ.IT».IYI. n ı u ı y ı ı - L i - ı v ı ı u r 
(Nisan 1990 Dönemi Dahil) 

Makam 
Sahibi 

A. Halim Araş 
Aytekin Kotil 
Yılmaz Hocaoğlu 
Yıldırım Avcı 
t. Kaya Erdem 
Kâzım özev 
Nafiz Kurt 
M. Uğur Ener 
Ertuğrul özdemir 
Mümin Kahraman 
Ali Sami Akkaş 
Mustafa Sangül 
M. Ertuğrul Ünlü 
İsmail Üğdül 
Kadir Demir 
Koksal Toptan 
O. Şeref Bozkurt 
Onur Kumbaracıbaşı 
H. Fehmi Güneş 
Ülkü Gökalp Güney 
Yasin Bozkurt 
Arif Ağaoğlu 
1. Kaya Erdem 
Raşit Daldal 
Vefa Tanır 

TOPLAM 

Tesis 
Masrafları 

6 030 000 
6 030 000 
6 030000 
6 030 000 

— 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 
6 030 000 

144 720 000 

1987 
Konuşması 

— 
— 
— 

261 810 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

261 810 

19 
Konu 

5 

5 
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33. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Diyarbakır Tekel Bas Müdürlüğü Avukatının göre
vine son verilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı 
cevabı (7/1402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tara
fından cevaplandırılması için aracı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

llhami Binici 
Bingöl 

1. Kaya Sertkaya Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır Tekel Baş Müdürlüğünde 
2 yıl avukat olarak çalışıyordu. Kaya Sertkaya iki gözünden özürlü bir avukat. 

Kaya Sertkaya'nın görevine hangi gerekçeyle son verildi? 
2. Kaya Sertkaya'nın görevine son verilişte irtica yanlılarının etkisi var mıdır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12.7.1990 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı) 

Sayı : BİK. 40.01/4-1-2105 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kanunlar Kararlar Müdürlüğü) 18.6.1990 
tarih ve 7/1402-5277/23212 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Bingöl Milletvekili Sayın llhami Binici 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında ilk defa görev alacak kişiler hakkında Arşiv Araştırması yapılmak
tadır. Dolayısiyle, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Avu
kat olarak sözleşmeli personel statüsünde işe alınan Kaya Sertkaya hakkında da Güvenlik So
ruşturması yapılmış, ancak, adı geçenin doldurduğu formlardaki beyanları ile Diyarbakır Va
liliğince düzenlenen rapordaki bilgiler arasında olumsuz farklılıklar tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, adı geçenin işe girmek için idareyi yanıltmak yolundaki bu eylemi; 86/10438 
sayılı Güvenlik Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 5/c maddesine uyduğundan, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 45/b maddesi gereğince, 10 Nisan 1990 tarihinde hizmet sözleşmesi feshedilmiştir. 

Sözkonusu feshin, soru önergesinin ikinci maddesindeki konuyla herhangi bir ilgisi bu
lunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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34. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, 30 Ağustos Zaferinin yıldönümü nedeniyle ya
pılacak törenlerin Kütahya Valiliği ve Garnizon Komutanlığınca düzenlenmesi için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam I. Safa Giray'tn yazdı cevabı (7/1407) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın t. Safa Giray tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

11.6.1990 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. 30 Ağustos'ta Büyük Zaferin kazanıldığı; Zafertepe, Kütahya İli Altıntaş ve Dumlupı-
nar İlçeleri hududu içerisinde olup, yıllardır törenler Afyon Valiliği ve Afyon Garnizon Komu
tanlığınca yapılmakta, kendi topraklarımızda Kütahya'hlar misafir muamelesi görmektedir. 

Bu konuda, TBMM.'nin 3.10.1989 tarihli birleşiminde yaptığım Gündem dışı konuşmaya, 
aynı gün verdiğiniz cevap'ta; "İlgili Tören yönetmeliğinin değiştirilmesinde, Bakanlığınıza dü
şen payı yerine getireceğinizi" ifade ettiniz. 

a) Bu güne kadar, Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışması olmuştur? 
b) Söz konusu Tören yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılarak, Törenlerin bu yıl Kü

tahya Valiliği ve Kütahya Garnizon Komutanlığı tarafından yapılması sağlanacak mıdır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16.7.1990 

Kanun : 1990/494-EK 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18 Haziran 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1407-5289/23266 
sayılı yazısı. 

30 Ağustos Zaferinin yıldönümü nedeniyle yapılacak törenlerle ilgili olarak, Kütahya Mil
letvekili Mehmel Korkmaz tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı Ek'te gönderilmiştir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı: 

1. 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre çıkartılan ve 
1 Ekim 1981 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan "Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tö
renler Yönetmeliğinin" 4 üncü maddesinde "Zafer Bayramı Törenlerinin Genelkurmay Baş
kanlığının koordinatörlüğünde düzenleneceği" hükme bağlanmıştır. 
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Söz konusu törenler halen, Genelkurmay Başkanlığınca çıkartılan Yönergeler uyarınca icra 
edilegelmektedir. 

2. Ancak; 30 Ağustos zaferinin kazanıldığı bölgedeki törenler ise, "30 Ağustos Zafer 
Bayramını Dumlupınar Zafer Abidesi önünde Kutlama Töreni Yönetmeliği" uyarınca ve ge
nelde Afyon Valiliği nezaretinde yapılmaktadır. 

Mevcut başvurular üzerine, adı geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmasında ve yönetmeli
ğin sadece, Dumlupınar Zafer Abidesi önündeki törenleri değil, o bölgede, 26-30 Ağustos ta
rihleri arasında kutlanan Zafer Haftası törenlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesinde zaru
ret bulunduğu anlaşılmıştır. 

3. Bu ilkeye göre başlatılan çalışmalar henüz sonuçlandırılmamakla birlikte, Yönetme
lik değişikliği aşağıdaki esasları ihtiva edecek şekilde hazırlanmaktadır. 

a) Bütün törenlerin, Afyon Valisinin genel koordinatörlüğü ve Afyon Garnizon Komu
tanının başkanlığında, Kütahya ili temsilcilerinin de katılacağı bir komite tarafından planlanması. 

b) Törenlerin, Kütahya ili içinde icra edilecek kısmına Kütahya Valisinin; Afyon ili için
de icra edilecek kısmına Afyon Valisinin nezaret etmesi. 

c) Uygulama safhasında; Kütahya Valisi ve uygun göreceği kişilerin, Afyon'dan itiba
ren; Afyon Valisi ve uygun göreceği kişilerin ise, Kütahya'da icra edilen törenler dahil bütün 
törenlere iştirak etmesi. 

d) Törenlerle ilgili olarak Kütahya ve Afyon illerinde yapılacak bütün faaliyetlerde; Kü
tahya Garnizon Komutanının, Kutlama Komitesi Başkanı olan Afyon Garnizon Komutanını 
desteklemesi. 

Arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

35. — istanbul Milletvekili Mustafa SartgüTün, istanbul ilmin su sorununu çözüme kavuşturmak 
amacıyla ne gibi çalışmalaryapıldığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz AUtnkaya '-
nm yazılı cevabı (7/1414) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından 
"yazılı" olarak cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Ülkemizde daha sıcak, daha duyarlı hizmet yapmak, ülkemizi ileri ve demokratik ülkeler 
seviyesine çıkmasında ilk basamaktır. 

Siyasî iktidarlar değişebilir ama hizmetler devam etmektedir. 

O nedenle; 

1. Barajlar yurdumuzda Bayındırlık Bakanlığının izni ile yapılmakta, D.S.İ. işlerin kont
rolünü ve denetimini üstlenmektedir. 
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Büyük şehirlerimiz devamlı büyümekte, köylerden şehirlere göç önlenememektedir. 
istanbul ile ilgili 7 yıldır geleceğe dönük yeni baraj yapımı ile ilgili herhangi bir çalışmanız 

var mıdır? 

2. Su ana konularımızın başında gelmektir. Barajların her türlü yapımı Bakanlığınıza 
ait olduğuna göre istanbul'un su sorunu ile ilgili ne düşünmektesiniz? 

3. istanbul'un su sorunu ile ilgili bugüne kadar Belediye Başkanları ile kaç kez görüşme 
yaptınız? 

4. İstanbul Belediye Başkanları ile su sorununun çözümü için görüşme yapmadı iseniz 
görüşmeler yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 17.7.1990 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: A-l 3/230/62-63 -01/3 524 

Konu : istanbul Milletvekili 
Mustafa Sangül'ün Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

ligi : T.B.M.M. Başkanlığının 18.6.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1414/5298/23293 sayılı 
yazısı. 

istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, ilgi yazı ilişiğinde alınan "istanbul ilinin Su So-
runu"na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3 Temmuz 1968 tarihinde kabul edilen 1053 sayılı Yasa gereğince, DSt Genel Müdürlüğü
müz istanbul tli'nin içme suyunu temin çalışmalarına başlamış ve 1969 yılında yapılan bir pro
tokol ile de istanbul'un su konusu tSKt'den devralınmıştır. Bu tarihte istanbul tline ihtiyacın 
yarısı olan 70 milyon m1 su verilmekte iken yapılan çalışmalar sonucunda Terkos gölü yüksel
tilmiş, Ömerli ve Alibeyköy barajtannın yapımı gerçekleştirilmiş ve böylece şehre 322,5 milyon 
m1 ek su temin edilmiştir. İhtiyaca paralel olarak son yedi yıl içerisinde Büyükçekmece barajı 
ile Darlık barajının yapımı bitirilmiştir, inşa edilen bu iki tesis sayesinde tl'e 197 milyon m1 

daha su temin edilerek, toplam kapasite 589,5 milyon m"e çıkarılmıştır. 

Ayrıca; yapılan incelemeler sonucunda, istanbul şehir içi şebekesinin çok eski olduğu ye 
% 60 civarında şebeke kayıplarının bulunduğu tespit edilmiştir, inşaatı tamamlanan tesislerin 
ekonomik kullanılabilmesi için, şebeke kayıplarının minimuma indirilmesi gerektiği ortaya çık
mıştır. Bunun üzerine, istanbul ilinde büyük ölçüde yeni şebeke döşenmesi ve şebeke yenilen
mesi işlemlerine geçildiği gibi, 1990 yılı başında da kayıpların ancak % 47 oranına indirtebil
diği gözlenmiştir. 

Son yıllarda istanbul'da nüfus artışının beklenenin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle, su 
yetersizlikleri kendini göstermiştir. Bunun üzerine istanbul'un uzun süreli su kaynaklarının tes
piti çalışmalarına geçilmiştir. 2040 yılına kadar, yaklaşık 17 milyon nüfus için gerekli su ihtiya
cı belirlenmiş olup; bunu giderecek tesislerin öncelik sıralarının acil, orta ve uzun vadeli çö
zümleri için fizibilite etüt ve proje çalışmalarına başlanmıştır. 

— 410 — 



T.B.M.M. B : 125 19 . 7 . 1990 0 : 2 

Buna göre; 
1. 4 milyon m' su temin edecek olan Kemerburgaz pompajı 1990 yılı inşaat programına 

alınmıştır. 
2. Alacalı deresinden Darlık barajına 11 milyon m> su aktarılması işleminin tSKİ Genel 

Müdürlüğünce ele alınması kararlaştırılmıştır. 
3. tnşaatı devam etmekte olan Kirazdere barajından 100 milyon m' suyun istanbul'a ak

tarılması karara bağlanmış ve inşaata hız verilmiştir. 
4. istanbul'a 55 milyon ms su verecek olan Sazlıdere barajı kesin projeleri tamamlana

rak, ihale aşamasına getirilmiştir. 
5. Alacalı barajı ve Yeşilçay regülatörü ile yılda ortalama 78 milyon m1 su temin edilebi

lecektir. 

Böylece, 2000 yılına kadar İstanbul'un acil su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Orta ve uzun 
dönemde de Bulgaristan hududuyla Akçakoca ilçesi arasında Karadeniz'e dökülen sulardan 
yararlanılacak şekilde proje çalışmalarına başlanmıştır. Bunlardan, Büyük Melen çayı üzerin
de inşa edilecek olan baraj ve Yeşilçay (Ağva) civarındaki depolama tesisleri ile ilgili etüt çalış
maları da hızlandırılmıştır. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

• 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

125 İNCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

19 . 7 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ile Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 129 milletvekilinin; Hac mevsimi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölü
müne neden olan müessif olaylar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin 
görüşülmesi için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/191) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekilleri İstanbul 
Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın; Hac mevsi
mi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 




