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4. — Devlet Bakanı Akın Gönen'in, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı 
ile Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Lice, Kulp ve Diyarbakır'da yap
tıkları incelemelere ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 534:535 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 535 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 535 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir (E) Tipi Ce
zaevinin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma've inceleme yapılıp ya
pılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın cevabı (6/2) 535:543 

2. —- Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcısı ile bu mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle il
gili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Seyfi Oktay'ın cevabı (6/3) 543:545 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 545 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil- . 
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 545 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı 
üs ve askerlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın cevabı (6/6) 545:547 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynak
tan, kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
cevabı (6/7) 548:550 

7. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Millet
vekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devretti^ şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 550 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik 
ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 550 

9. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sa
nayii Anonim Şirketine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin cevabı (6/10) 550:557 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'irt, bir terör örgütü elinde 
esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 557 

11. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 557 

— 520 — 



T.B.M.M. B : 23 8 . 1 .1992 O : 1 

Sayfa 

12. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, birinci ve ikinci sınıf mükel
lefler için 1992 yılı defter tutma hadlerinin artırılmaması nedenine ilişkin soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (6/13) 557:558 

13. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli bir 
öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/14) 558 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 558 

15.—Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'm, Bolu ili Gerede İlçesindeki yay- ^ 
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/16) 558 

16. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 558:559 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, çalışanların erken emekliliklerine iliş
kin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Şerif Ercan, 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Jandarma Binbaşı Tahsin Büyükçöban'-
ın şehit edilmesi; terör, bölücülük ve Kahramanmaraş İlinin sorunları ile alınması gereken ön
lemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, 

Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'in, Kültür Bakanı başkanlığında bir heyetle 
Türkmenistan'a yaptıkları resmî ziyarette edindikleri izlenimlere ilişkin gündem dışı konuşma
sına da Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 

Cevap verdiler. 

Devlet Bakanı Akın Gönen de, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in gündem 
dışı konuşmasında isminden bahsedilmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan: 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Baka

nı Ekrem Ceyhun'un; . . ' , 
Beyaz Rusya Cumhuriyetine gidecek olan; 
Devlet Bakanı İbrahim Tez'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güler 

lleri'nin, 

Devlet Bakanı Mehmet Batallı'ntn dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ömer Barutçu'nun, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının: 
Nisan - Mayıs - Haziran 1991 ayları (5/2) (S. Sayısı : 2), 
Temmuz - Ağustos - Eylül. 1991 ayları (5/3) (S. Sayısı : 3), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı Hesaplarına ilişkin raporları; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bazı Milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi ile, 

Genel Kurulun 8.1.1992 Çarşamba günkü birleşiminde gündemdeki sözlü soruları diğer 
konulardan önce görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemindeki 
yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 
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, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve kaliteli 
mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/2), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edil
diği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun: 
11 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
8 Ocak 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.10'da son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Cengiz Üretmen 
İstanbul Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

BSS53£ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 

II.— YOKLAMA 

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

(Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündem dışı söz taleple

ri vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

, 1. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, memur maaşlarına yapılan zam ve düşünülen 
yeni vergiye ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 

BAŞKAN — Birinci sırada, memurlara yapılan maaş zammı ve düşünülen vergiler konu
sunda, Manisa Milletvekili Sayın Profesör Doktor Ekrem Pakdemirli'ye söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EKREM PAKDEMtRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; söz

lerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Gündem dışı konuşmamın ana sebebi, basında ve müteaddit defalar Sayın Başbakan ve 
ilgili bakanların memur maaşlarıyla ilgili yaptıkları açıklama ile ilan edilmiş olan katsayılar 
arasında bir irtibat kurulamayışıdır. 

Yapılmış olan gösterge artışlarının toplamda yüzde 15 gibi bir artış sağlamasına rağmen, 
nasıl bir hesaptır ki, "yüzde 30'a, yüzde 32'ye varan maaş artışları olacak" denmektedir? 

Şu ana kadar Resmî Gazetede çıkmış olan kararnameleri taradığımızda, 470 olan katsayı
nın 523'e, yanödeme katsayısının 180'den 202'ye, taban aylığı katsayısının da 640'tan 823'e 
çıktığını görüyoruz. Bunun ortalaması yüzde 15 eder; ancak, düşük derecelere taban aylığı kat-
sayısındaki artış daha büyük miktarda etki eder. Dördüncü derecenin üzerindeki derecelerden 
maaş alanlarda ise bunun etkisi fevkalade azdır. Dolayısıyla, gösterge katsayısında yüzde 11 
gibi cüzi bir artış olduğundan dolayı, yüksek kademedeki, yani dördüncü derecenin üstündeki 
memurlara -ki, bunlar aşağı yukarı memurin topluluğunun yüzde 45'i eder- yüzde 11 gibi bir 
maaş artışı görünüyor. . ' • ' • • 

Acaba başka bir kararnameyle başka bir düzenleme mi yapılacak? Hem bunu sormak hem 
de bu maaş artışlarının, Sayın Başbakanın veya ilgili bakan arkadaşların açıkladığı düzeyde 
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olsa dahi, bugün yapılmış olan düzenlemelerle bu maaşların tümünün geri alınmış olduğunu 
dile getirmek istiyorum. 

Hatırlarsanız, akaryakıta yüzde 32, şekere yüzde 25, telefona yüzde 40 zam yapıldı ve bu 
zamların hiç gereği yoktu. Gereği olanları söylemiyoruz. Yani, mesela; elektriğe zam yapıldı, 
onun gereği vardı ve gereği olduğunu söyledik; ama, şimdi benim söylediklerim hiç gereği ol
mayanlar. Bir de, buğdayda bir zam yok; fiyatlara, ilave bir şey verilmedi; ekmeğe Ankara'da 
yüzde 52 zam yapıldı. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İstanbul'da da yüzde 60... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Nereden çıktı bu yüzde 52?... On yıllık dönemde 

hiç yüzde 52 gibi bir artış olmuş mu? Hangi girdi arttı ki?.. Hiçbir girdi artmadı. Buğdaya 
700 lira vermiştik, yüzde 75'lerini ödedik, yüzde 25'Ieri kaldı, seçimden sonra biz istifa ettiği
miz için, "yeni gelen hükümetin ödemesi lazım gelir" dedik, ve görevi devrederken de kasa 
ve bankada 4 trilyon lira para bıraktık. Neyse, yeni Hükümet göreve başladı ve 5 Aralık tari
hinde, Sayın Tarım Bakanı çıktı "vallahi, geçen hükümet bunları ödemedi; ama biz, en kısa 
zamanda ödeyeceğiz" dedi. O gün itibariyle, 2 trilyon 449 milyar lira olduğunu 17 Aralıkta 
yayımlanan Maliye Bakanlığının kitabı yazıyor, "kasada bu kadar para var, 1 trilyon lirayı köylüye 
ödeyemiyoruz" deniliyor. Kilosunu 700 liraya aldığımız buğday karşısında dönüp, kendisine, 
300 gram ekmeği 1300 liraya yediriyoruz... Yani, bir somunu kendisine veriyoruz, 3 somunu 
da devlete alıyoruz demektir bu. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Ekmeği devlet mi yapıyor? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hani, niye zam yapıyorsunuz ki o zaman? Ekmeği 

devlet yapıyor tabiî. Eğer, Toprak Mahsulleri Ofisini doğru dürüst çaîıştırmazsanız, buğdayı 
onlara doğru dürüst vermezseniz, böyle olur. Hani, siz demiyor muydunuz, "biz köylünün, 
işçinin, memurun, esnafın yanındayız" diye? Peki, yüzde 52 zam yapan fırıncılara belediye 
başkanınız ne dedi? "Hangi girdiniz arttı da yüzde 52 istiyorsunuz" diyemedi mi? Fırıncılar 
belediyelerden narh alırlar. İyi bakın ona. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Belediyeler tespit etmiyor ki. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi 350 gram ekmeği 300 grama indir, bin lira

lık ekmeği de 1 300 liraya çıkar... Yüzde 52 zam... 
Yani, siz böyle yapmakla nereye varmak istiyorsunuz? Mazotun fiyatı düşmüş. Bugün, 

dünyada fiyatı 695 lira, ver köylüye 3 150 liraya. Hani köylünün dostu idik?.. _ 
ı 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Halkın iktidarı(î).. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Halkın iktidarı (!)... 
Şekerde 1 100 ton stok var. Bu stokları şimdi ne yapacaklar; üç bin liraya vatandaşa yedir-

medikleri şekeri, 905 liraya ihraç edecekler. Dünya fiyatı öyle. Üç bin yetmiyormuş gibi bir de 
üstüne yüzde 25 daha zam yaptık, 3 750 lira oldu. 

Biz, tabiî ki yanlışları tenkit edeceğiz. Bunlar size acı gelmesin. Doğrularınıza da pek bir 
şey söylemeyeceğiz. Dedim ya demin, yaptığınız bazı zamlara seslenmiyoruz. Elektriğe yaptı
nız ve eh peki lazımmış dedik. Durup durduğu yerde PTT'nin bilançosu pozitif iken, telefona 
yüzde 40 zam yapılır-mı? Eğer, mutlaka yapmanız lazımsa, hani zamdan kendinizi alıkoyamı-
yorsanız, ille zam yapacaksanız, yüzde 5 yapın, yüzde 10 yapın. Yüzde 40 yapılır mı yani? (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunları söylemek için utanmak lazım. 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Arkadaşlar bir türlü kitapları açıp da içinde ne 

kadar ne var diye bakamıyorlar. Ne kitabı açabilirler, ne paketi açabilirler... Bu istikrar paketi 
ne açılmaz bir paketmiş. Anlaşılan gazetelerde çıkan haberler doğru, IMF ile Dünya Bankasını 
bekliyorlar, okey alacaklar, ondan sonra açacaklar. Beyler, elli gündür iktidardasınız, ne açıl
maz paketmiş bu, ne açılmaz kitapmış bu. Sayın Bakan dün diyor ki, "ben hesapların içinden 
çıkamadım." Kendilerinin yayımladığı iki kitap... Kuruşu kuruşuna bütün hazinenin durumu 
burada. "Ben hesapların içinden çıkamadım" diyor. Arkadaşım, açıverin şunu. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Demagojiyi bırakın artık. 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Eğer, burada, hiç olmazsa, yani... Ben biliyorum 

bu değerli iki partinin içinde çokkıymetli arkadaşlarımız var. Bu hesapların içinden beş daki
ka da çıkarlar da, bilmiyorum yani, yanlış ellere mi verildi Hükümet?... Burada, kitapta yazın, 
ondan sonra da "biz bunların bu hesabın içinden çıkamıyoruz" deyin... 

Bakın, bir de "varlık vergisi" diye bir şey çıkardınız. Ben tahmin etmiyorum yapacağınızı 
da; ama, onu konuşturuyorsunuz, gündeme getirdiniz, fevkalade yanlıştır, öyle, bir defaya mah
sus olmak üzere, ben vergi alıyorum diye, gayri ciddilik olmaz yani. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Yok öyle bir şey! 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Hayır... Bu, konuşturuluyor... İnşallah yoktur, di

yorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Yakışmaz, yakışmaz... 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — İnşallah yoktur diyorum; olursa yanlış olur diyo

rum. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Meclis kürsüsünden böyle laflar edilmez. 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Bunu, bizim Grubumuzun görüşü olarak da size 

aktarıyorum. İnşallah da yapmaz, Hükümet, başka sağlam kaynaklar bulur. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Hüsnükuruntunuz o. 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, maaş ve ücretlerde 

sıkıntımız vardır; ama, sizden istediğimiz, hiç olmazsa son iki yılda millî gelirden memurların 
aldığı payı koruyun. Şu anda herhalde daha bir takım düzenlemeler yapılacak. Biz, 1991 yılın
da millî gelirin 10,7'sini memurlara verdik, 1990'da da 9,8'ini verdik; bunun ortalaması olan 
millî gelirin yüzde lO'unu vermeye gayret edin ki, memurlarla ilgili düzenlemelerde bir daha 
geriye gidiş olmasın. Biz, son üç yılda, bütçede 5 trilyon olan personel giderlerini 50 trilyona 
çıkardık, bu 50 trilyonu Sayın Başbakan da ifade etti, şu elimdeki kitapta da yazılı. Böylece, 
1989, 1990 ve 1991'de personel giderlerini 10 misli artırdık. Toptan eşya fiyat indeksi 4 misli.. 
İndeks 400 oldu, tüketici indeksi de 460 oldu; yani, reel anlamda 5 kat veya sabit fiyatlarla 
bizim yüzde 100 artırdığımız maaşları geriye götürmeyin lütfen. Bu, bizim size bir önerimiz-
dir, tavsiyemizdir; tabiî, yaparsınız yapmazsınız sizi ilgilendirir. 

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Raks'a da zam geliyor. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Maliye Bakanı Sayın Sü

mer Oral. 
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Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum'. 
Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli, yaptığı gündem dışı konuşmada, Ocak 

1992'den geçerli olmak üzere ve 1992'nin ilk altı aylık döneminde uygulanacak maaş düzenle
meleri hakkında görüşlerini ifade etti. Konuşmalarında "İlan edilen katsayılara baktık, artış 
nispeti, Hükümetin, maaşlarda gerçek artış olarak ifade ettiği yüzde 30'Iar düzeyinde değil. 
Acaba, başka bir kararname çıkardılar da bizim haberimiz yok mu!.. Esasında artış oranı yüz
de 30'u bulmuyor" dediler. 

Şunu açıkça ifade edeyim ki, maaşlardaki gerçek artışın ne olduğunu, bir memurun Ocak 
"" 15'te alacağı maaş ile bir ay önce aldığı maaş arasındaki farkın ne olduğunu Sayın Pakdemirli 

gayet açık ve net biliyor, ayrı bir kararnamenin çıkıp çıkmadığını da biliyor, bu farkın nereden 
geldiğini de biliyor. 

Ocak 1992 başından itibaren geçerli olmak üzere, düzenlediğimiz maaşlarda şu esasları 
aldık: Bir kere, bir model oluşturduk; bu modelde, alt derecelerdeki memurların maaşlarına 
zam oranı, üst derecelerdeki memurların zam oranından bir miktar daha fazla olsun; böylece 
hem ücret yelpazesi biraz daralır hem de alt kesim biraz daha fazla para alır dedik. 

İkincisi, en üst kesim ile en alt kesim arasında 5 puan fark olmakla beraber, yüzde 25 ilâ 
30 arasında değişsin dedik. Bunun da sebebi, 1992'nin ilk altı ayındaki enflasyonun üzerinde 
olmasıdır. Bunun amacı, ücretlinin reel ücretini aşaği çekmemek, reel ücretini korumaktır. Ni
tekim, Ocak 1992'de memurlar ceplerine yüzde 32 fazla para koyuyorlar. Ocak ayının enflas
yon oranı yüzde 32 değil ki, reel olarak daha büyük bir yükselme var, şubat ayında da öyle, 
mart ayında da öyle... Birinci altı ayın sonuna doğru konjonktüre bakacağız, o konjonktüre 
göre 1 Temmuz 1992'den geçerli olmak üzere, ikinci altı ay için yeni bir düzenleme yapacağız. 
Yani, memuru hem enflasyondan koruyoruz hem de yukarı derece ile aşağı derece arasında 
kısmen bir denge sağlıyoruz. Bizim bu artış oranımız da, 1984'ten bu yana yapılan ocak ayı 
artışlarının hepsinin üzerindedir. Sayın Pakdemirli, belki şu anda bilgisayarı ile gelmedi; ama 
yine hesap edebilir. 1984'ten bu yana -ocak ayı artışı olarak söylüyorum, yıllık değil- ocak artı
şı olarak bir tanesinde fazlalık gösterirlerse, ben de kendilerine cevap vereceğim. Nitekim, ge
çen sene aralık ayında bütçe görüşülürken, Sayın Maliye Bakanı konuşmasının bir yerinde şöyle 
diyor: "Bütçede yapılan ilavelerden sonra, bu artışlardan sonra yılın ilk yarısı için kamu gö
revlilerinin aylıklarında ortalama yüzde 22 oranında artış sağlanmıştır." Geçen sene ocak ayında 
sağlanan artış yüzde 22'dir. Biz, 1992'nin ocak ayında yüzde 32 artış yapmışız. Yani, bunun 
nesi eleştiriliyor? Biz katsayı artışlarını gelecek enflasyona göre ayarlıyoruz, geçmişin enflas
yon rakamlarına göre değil ve artış miktarı da enflasyonun üstünde olacaktır. Hükümet ola
rak da diyoruz ki, "memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz." Temmuz ayındaki konjonktür yeni 
bir düzenleme yapmamızı gerektiriyorsa, onu yapacağız. 

"Efendim, katsayıdaki artış yüzde 30'u bulmuyor. Bu nedendir?..." Şüphesiz ki, memur 
maaşının miktarını tespit eden tek araç katsayı değil ki; gösterge tablosu var, özel hizmet taz
minatı var, kendi sınıfının tazminatı var. Bu tazminatlarda 1.1.1992'den yürürlüğe girmek üze
re, geçmişte, bir düzenleme yapılmış. Bu düzenlemenin getirdiği bir artış var; ama bu artışı 
yeterli bulmayıp yüzde 32'ye çıkarmışız. , 
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Siz, şimdi kalkıp şunu diyeceksiniz; nitekim, bazı gazetelerde de gördüm: "Efendim, bu 
düzenlemeyi biz yaptıydık." Bunun uzantısı 1995 yılına kadar devam edecek. 1995 yılında iş
başında bulunan hükümet, bundan yararlandığında, yine kalkıp, "beş sene evvel bunu biz 
yaptıydık" mı diyeceksiniz? Yani, böyle bir şey olmaz. Siz, beş sene sonrasının değil de, geçmi
şin güzelce bir hesabını verin ve ondan sonra bunlara gelelim. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın Pakdemirli, Hazine ile ilgili rakam beyan ettiler; fakat o gösterdikleri tablo Kamu 
Hesapları Bültenindeki tabloydu. Bu bülteni Muhasebat Genel Müdürlüğü çıkarır. Kendileri, 
"burada yok" diyorlar. Kamu Hesapları Bülteninde, Sayın Pakdemirli de çok iyi bilirler ki, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin hesabı olmaz. O, konsolide bütçenin rakamıdır, diğeri ise KİT'ler
le ilgili rakamlardır. O, onun içerisinde yoktur. Onunla, bunu ölçmeye kalkarsanız siz de için
den çıkamazsınız ve yanlış bazları değerlendirmiş olursunuz. Onun gerekçesi o olmaz Sayın 
Pakdemirli; bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. 

Bunun dışında, yeni bir vergi... Hükümet programımız bu kürsüden okundu. Hükümet 
programında vergilerle ilgili taahhütlerimiz var, koalisyon protokolünde birtakım taahhütleri
miz var. İzin verirseniz, bunları çok kısa olarak okuyayım: 

"Vergiler alanında, vergi reformu ile birlikte çok etkin bir vergi denetim mekanizması ku
rulacak ve vergi kaçırma eylemlerine son vermek için çaba gösterilecektir. Az kazanandan az, 
çok kazanandan çok vergi alınmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Refahı tabana yay
mak ve gelir dağılımındaki çarpıklıkları eritmek..." Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Bu tür taahhütlerimiz var. Bununla ilgili düzenlemeleri elbet yapacağız. Bütçeyi hazırlayıp 16 
Ocak 1992'de Meclise sunacağız. Orada bu tür düzenlemelerimiz de olabilir, bunları da göre
ceksiniz. Eleştirebilirsiniz de; daha mükemmel hale gelmesi için zaten eleştirmenizi de isteyece
ğiz. Ama, henüz daha ortada somut, açık, net bir şey yokken, vay efendim şunu getiriyormuş-
sunuz, vay efendim bunu getiriyormuşsunuz... Böyle bir şey yok. Bizim taahhüdümüz ne ise, 
onun istikametinde çalışacağız ve kanun tasarılarını da Yüce Meclise getireceğiz. O zaman bu
rada bunları tartışırız; ama, ölgunlaşsın. Hele, Sayın Pakdemirli gibi, bu işlerle yıllarca uğraş
mış, bunların nasıl yapıldığını, nasıl tartışıldığını bilen bir arkadaşımızın, illa bir şeyler söyle
yelim diye, kalkıp, eleştiri konusu olsun diye söylemesini de anlayamadım. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) Bunu da ifade etmek isterim. 

İnşallah, bunları tartışacağımız günler de olur. • 
Ben, bu gündem dışı konuşma vesilesiyle, değerli arkadaşlarıma bir kere daha saygılarımı 

sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı 'nın, insan Haklarını inceleme Komisyonu heyeti adı
na, Lice, Kulp w Diyarbakır'da yaptıkları incelemelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, ikinci konuşma için, 26-28.12.1991 tarihleri arasında, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu adına, Lice, Kulp ve Diyarbakır'da incelemelerde bulunmuş 
Olan ve bu konuda Yüce Meclise bilgi sunmak isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Me-
zarcı'ya söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, Sayın Kerimoğlu bir söz talebinde bu
lunmuştu. 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkı tanıdığımızı daha önce kendisine ilettik. Yoklama esna
sında ademi mevcut göründüğü için, zaman tanıyalım dedik. Endişeyi mucip bir hal yok; ken
disini dinleyeceğiz. 

Buyurun Sayın Mezarcı. 
HASAN MEZARCI (istanbul)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşulması fev

kalade zor olan ve hemen her seferinde bu kürsüde gündeme geldikçe sıkıntılara vesile olan 
bir hususta; Yüce Meclisimizi bilgilendirmek üzere, bu gündem dışı konuşmayı yapma talebin
de bulundum. Sürçü lisanım olursa mazur görülmemi peşinen istirham ediyorum. 

26 Aralıkta tnsan Haklarını inceleme Komisyonu adına, SHP ve DYP'den birer arkadaşı
mızla birlikte Diyarbakır'a ulaştık, önce, Diyarbakır Valiliğimizi ziyaret ettik; gerekli ön bilgi
leri aldıktan sonra, Devlet Hastanesindeki ve Üniversite Hastanesindeki yaralıları ziyaret ettik 
ve kendilerini dinledik. O gece, Diyarbakır'da, bir vatandaşın evinde kaldık; değişik partiler
den ve değişik kesimlerden insanlarla sohbet ettik. Bunu, şunun için belirtmek istiyorum: Lüt
fen, taraflar yanlış anlamasınlar; ben, Meclisteki kürsü olayını orada, çeşitli partilerden, Di
yarbakırlı kardeşlerimizle birlikte izledim ve fevkalade müteessir oldular, ben de müteessir ol
dum. Bu ve benzeri olayların, bu kürsülerde bir daha yaşanmamasını ve tabanda gerginliğe, 
Türk-Kürt kavgasına vesile olacak tarzda, tansiyonu yükseltecek ve insanımızı birbirine düşü
recek tarzda davranışların, bir daha, bu kürsüden olmamasını temenni ediyorum. Zira, güney
doğudan bakınca, çok farklı anlaşılıyor. Bunun ne anlama geldiğini özellikle belirtmek istiyo
rum. Bir tarafta alkışlanan bir hareket, diğer tarafta fevkalade üzüntülere sebep olabilir. Ma
dem bu halk bizim halkımızdır, madem bu insanlar bizim insanlanmızdır, buna, fevkalade dikkat 
etmemiz gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, bu vesileyle belirtmek istediğim bir başka husus daha var: HEP kökenli SHP'li 
milletvekili arkadaşlarımdan özellikle istirham ediyorum; tek taraflı davranmamaları, PKK ta
rafından meydana getirilen terörü de kınamaları ve bunu samimiyetle yapmaları gerekiyor ki, 
bir kamuoyu desteği sağlansın, siyasî destek sağlansın, psikolojik gerginlik, yerini siyasî ol
gunluğa bıraksın. (RP sıralarından alkışlar) Bunları özellikle hatırlatmak istiyorum. 

Tabiî, örgüt, kural, kaide, hukuk tanımıyor; ama, devletin güvenlik güçleri, olaylara hu
kukun temel ilkeleri ve insan hakları ölçülerinde müdahale etmeye mecburdur. Devlet, terörün 
üzerine kışla mantığıyla değil, devlet olgunluğuyla gitmeye mecburdur ve bu mutlaka sağlan
malıdır. Kesinlikle, tek taraflı aldığım bilgileri burada aktaracak değilim; zaten gündem dışı 
konuşmanın süresi de buna müsait değil. Olayı, bir Kulp olayı olarak ve nokta olayı olarak 
degerlendirmenin.de bizi yanlışlıklara sevk edeceğine inanıyorum. Çünkü, olay bir zincirin hal
kaları şeklinde devam edegelen, süregelen bir olaydır; eski tabirle, siyak-sibak ilişkisi içinde 
değerlendirilmelidir. 

Ancak, özellikle bugün burada üzerinde durmak istediğim husus şudur ki, terör örgütüne 
malzeme olabilecek davranışlardan, terör örgütüne propaganda malzemesi olabilecek ve hal
kımızın devletimize karşı şartlanmasına sebep olabilecek davranışlardan mutlaka kaçınılmalı. 
Bunu şunun için söylüyorum. 20-21 Aralık günü Solhan-Kulp sınırında, zirvede, güvenlik güç
lerimiz örgütün bulunduğu noktaları bombalıyor. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bu olayda 4 
teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyuruyor; fakat, ölü sayısı daha fazladır. Tabiî,' Kulp'a, 
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Lice'ye ve çevre il ve ilçelere haber gidiyor; herhalde, hemeri her ilçeye de "bu öldürülenler 
sizin ilçenizdendir" şeklinde haber gidiyor. Bunun üzerine vatandaşlar yollara dökülüyorlar. 
Takriben dört beş bin kişilik bir kalabalık Lice'de, bir o kadarı Kulp'ta, bir o kadarı da üç 
kilometre yakındaki Kulp Köprüsü civarında toplanıyor. Bunların içinde on yaşındaki kız ço
cuğundan, erkek çocuğundan, altmış yaşına kadar insan var. Bu insanlar, Kulp Köprüsünde, 
güvenlik gerekçeleriyle, bir gece kırda yatırılıyorlar. Ben, psikolojik durumu arz etmek için söy
lüyorum; o yerde onbeş dakika ayaküstü dinleyemedim; üşüdüm, rahatsız oldum. Böyle bir 
ayda, böyle bir günde, bu kadar insanın orada o gece bekletilmesi, dikkate alınmalıdır. 

Bu kalabalık ertesi günü evlerine gitmek istiyor. Bunların evleri Kulp'ta ve çok yakın. Özel
likle, valimiz, kaymakamımız -sivil zevat- bu kalabalığın gitmesini, bırakılmasını temin etmek 
istiyor; ama, her ne hikmetse, bu doğrultuda emir bir türlü gelmiyor. Saat 9.00-9.30 civarında 
bir tarama oluyor. O olayda 5 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede ölüyor, 54 kişi gözaltında, 
bir o kadar da çeşitli derecelerde yaralı var. Bu olaydan sonra -maalesef- o insanlar yüzüstü 
yere yatırılıyor, saat 9.30'dan akşama kadar o şekilde bekletiliyor; bir de arama yapılıyor*.. 

Elimde, Doğru Yol Partisi, SHP, ANAP Kulp tlçe Başkanlarının ve Kulp mahalle muhtar
larının müştereken imzaladıkları bir belge var. Ben bunu burada okumak istemiyorum; ancak, 
insan Hakları Komisyonuna takdim edeceğim. Olayı bir nokta olayı olarak değerlendirmek 
istemediğimden dolayı okumak istemiyorum. Onüç ondört yaşlarında bir kız çocuğu bana olayı 
anlattıktan sonra şunu söyledi ve gerçekten ağladım; ama, ben Mehmetçiği gördüğümde de 
ağladım. Asker de fevkalade gergin ve zor şartlar altında. Olayı anlattıktan sonra, "senin kızı
na da bu yapılsa ne yapardın" dedi. 

BAŞKAN - Sayın Mezarcı, bir dakika... 
• ' - ' ' \ 

Sayın Hükümetin saygıdeğer üyeleri; hatibin konuşması görüşmelerinize engel teşkil edi
yor mu?! (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim devam edin. 
HASAN MEZARCI (Devamla) —- Bununla şunu anlatmak istiyorum: Sayın Başbakan

dan veya Hükümet ilgililerinden özellikle istirham ediyorum: Çoğu otobüs ve minibüs 62 araç 
tamamen tahrip edilmiş, tamamen hurda haline getirilmiş durumda. Ayrıca, silahlarla tara
malardan sonra araçların içine girilmiş, özel olarak tahrip edilmiş. Ben, bu konuyu halktan 
dinlemedim; Sayın DGM Savcımızla, Sayın Diyarbakır Valimizle ve Sayın Alay Komutanımız
la yaptığımız beşli görüşmede bunlar konuşuldu. Bu yapılanlar, son tahlilde, terör örgütüne 
yaramıyor mu, ona malzeme olmuyor mu?... Mesele budur. Tahrip edilen bu araçların tamamı 
sivil araçlardır. Bu olay gizlenebilecek bir olay değildir; binlerce insanın huzurunda, güpegün
düz, gözünün önünde olmuştur. Araçlar, Kulp Kaymakamlığının önünde, tahrip edilmiş bir 
vaziyette beklemektedir. Bu konuyla ilgili olarak, Hükümete, devlete düşen görev, bu araçların 
zararlarını derhal tazmin etmektir. Halkın devletten kopmasına ve hatta terör örgütünün arka
sına geçmesine sebep olacak bu ve benzeri davranışlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. 

BAŞKAN—Sayın Mezarcı, toparlamıhızı rica ediyorum. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Peki efendim. 
Şefkati "şefkat"' sözcüğüyle değil, şefkati, bizzat gösterecek davranışlarla bu olayları ön

lemek mümkündür. Bu vesileyle, Yüce Meclise şunu arz etmek istiyorum: Yetmiş yıl sonra, bu
gün hâlâ, Jandarma da olsa, iç güvenlik olaylarında askerimizin milletimizle karşı karşıya ge
tirilmemesinin yolu bulunmalı, bu olaylardan jandarma mutlaka çekilmeli ve sivil emniyet bi
rimleri derhal oluşturulmalıdır. 
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Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum ki, gerek istanbul'da meydana gelen olayları ve 
gerekse PKK terörünü şiddetle kınıyorum; ancak, inanıyorum ki, bu izlenimlerimden edindi
ğim intiba odur ki, şayet güvenlik güçlerimizin ne zaman, nerede, ne kadar ve nasıl kullanıla
cağına dair sivil otorite fiilen tam yetkili olmuş olsaydı, belki bu olay da meydana gelmeyecek
ti. Bunu da özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Yüce Meclise arzı hürmetler ederim, 
Sağ olun. (RP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mezarcı. 

3. —Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Lice, Kulp ve Diyarbakır'da yaptığı inceleme
lere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Kulp, Lice, Diyarbakır havale-
sindeki incelemeleri hususunda bilgi sunmak için Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğ-
lu'na söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama 
başlarken, 19 uncu Dönemin ve 1992 yılının kutlu olması dileğiyle, hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum. 

Ülkemizin güzel bir coğrafyasından, bin yıllık kaderi paylaştığımız güzel insanlarından 
sevgiler getirdim, saygılar getirdim; lütfen kabul edin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Aralık günü, grup başkanvekillerimizin görevlen
dirmesi üzerine, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice İlçelerinde araştırma yapmak üzere yola çıktık. 
Ancak, buradan gitmeden önce, Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIerinden Sayın Müftüoğ-
lu ve İçişleri Bakanımızla görüşerek araştırmalarımız hakkında bir ön bilgi sunmak istedik; 
buradan ayrılmadan önce arkadaşlarımızla ilke kararı almıştık. Biz olayları, negördüysek, ol
duğu gibi anlatıp, gittiğimiz her yerde, önce devletin kurumlarıyla -yani valisi, kaymakamı, 
savcısı ile- demokratik kitle örgütleriyle ve aynı zamanda da halkla alabildiğince görüşerek Mec
lise objektif bir değerlendirme yapmak üzere buradan ayrıldık. Sağ olsunlar, Sayın İçişleri Ba
kanımız da "bize yardımcı olacağını" söyleyerek, buradan uğurlandık. Ancak, buradan ayrıl
madan önce partime bilgi bırakmıştım; araştırmaya başlamadan önce Parlamentoda grubu bu
lunan siyasî partilerin il başkanlarını mutlaka istediğimizi, aynı zamanda sendikaların ve der
neklerin başkanlarıyla görüşmek istediğimizi, onlarla yaptığımız toplantıdan sonra araştırma
ya başlayacağımızı belirtmiştik. Bu toplantı Diyarbakır'a vardığımız gün saat 16.00 sularına 
ayarlanmıştı; ancak, Diyarbakır'a vardığımızda il başkanımız: "Şu anda Kulp'ta önemli olay
lar var. Derhal müdahale edilmesi gerekir; bu toplantıyı akşam yapalım" dediler ve bunun üzerine 
biz de yola düştük. 

Dört milletvekili arkadaşımız, değerli basın mensupları ve halktan arkadaşlarımızın katı
lımı ile Kulp yolunda ilerledik. 

Daha Lice'ye varmadan, yol boyu, yerleşim alanlarının üzerinde, girişlerinde gergin insan 
kalabalıklarını gördük. İnip "nedir bunlar" dediğimizde, "şu anda Duru Karakolunda tara
ma olayı gerçekleşmiş, haber bekliyoruz" dediler. Daha sonra yolumuza devam ettik, Duru 
Karakoluna iki kilometre mesafede, taranmış 2 tane aracı kendi gözlerimizle tespit ettik. Bu 
2 aracın tüm camları indirilmişti, birinde 7 tane kurşun izi vardı. Tekrar yolumuza devam ettik, 
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karakola ikiyüz metre kala, sonradan saydığımız, 14 tane aracın (2 tanesi minibüs, 1 tanesi 50 
NC midibüs, diğerleri de özel araç olmak üzere) hepsi tahrip edilmiş, taranmış bir biçimde 
idi. Takdir edersiniz ki, hem karakol içerisindeki askerlerimiz, hem dışarıdaki yurttaşlarımız 
büyük bir gerginlik içerisinde idi. 

Biz karakola uğrayıp kendimizi tanıttıktan sonra, bölük komutanı ile, yani oranın ilgili 
komutanı ile görüşmek istediğimizi söyledik; ancak, ne hikmetse, sayın komutan bizi kabul 
etmedi. Tabiî bu arada, komutanla iletişim kurmaya çalışırken, her kafadan bir ses geliyordu; 
bir arkadaşımız, Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun sordu: "Ne oldu, siz mi yaptınız bunu?" 
Askerler, "evet, biz yaptık" dediler. Atilla Bey tekrar sordu: "Peki niye?.. Size ateş mi edildi?" 
Askerler, "hayır" dediler. Atilla Bey tekrar "Niye?.." diye sorunca askerler: "Onlar da dün 
bizim kardeşimizi öldürdü" dediler. Yani asker, yaptığını kabul ediyordu. 

Sayın Mezarcı'nın da söylediği gibi, benim özellikle dikkatimi çeken yan, sadece kurşunla 
tarama ile kalmamış olay; yakından dipçikle veya başka bir sert maddeyle de tahrip edilmiş. 

Yol boyu gördüğümüz manzara, bir yanda insanlarımız gergin, diğer yanda askerlerimiz 
gergin... Gerçekten, iki taraf için de sıkıntılı bir durum. 

Duru Karakolunda bir milletvekilini kabul etmeyen bir yüzbaşı ile ya da askerle tartışma
nın anlamı yoktu; biz yolumuza devam ettik. Kulp'a girdiğimizde aynı vahim olayları -Sayın 
Mezarcı'nın anlattığı gibi- biz de gördük. Biz oraya Sayın Mezarcı'dan önce gittik; olay sıcak
tı; yakından takip etme olanağı bulduk ve sokakta, taranmış olan iki otobüs duruyordu. Daha 
sonra, Belediye önünde toplanan kalabalığa hitap ettik. Zaten her gittiğimiz yerden, belediye 
başkanı, kaymakam, savcı ye bölük komutanı ile görüşmeden ayrılmadık. Elbette ki, belediye 
önündeki toplantı ve görüşme uzun sürdü; burada iki husus benim dikkatimi çekti. Orada el
bette ki bu gelişmeleri propaganda malzemesi olarak kullanmak isteyenler vardı, onun da ta
nığıyım; ancak, 55-60 yaşlarındaki bir ihtiyarın, "beyim, biz can güvenliği istemiyoruz, yeter 
ki ırzımıza dokunmasınlar" demesi çok önemliydi ve 55-60 yaşındaki bir ihtiyarın o kadar bü
yük bir kalabalığın içinde bunu propaganda için söylemesi mümkün değildi. 

» 
Daha sonra, sayın kaymakamla görüştük ve "kendisinin yetkili olmadığını" iletti. Arka

sından da, alay komutanı ile görüştüğümüzde orada bir başka saptamayı gördüm. Alay komu
tanım o anda "paşam, komutanım" diye hitap ettiği bir şahsa, biraz önce o Duru Karakolu 
yüzbaşısından aldığı bilgiyi aynen şöyle aktarıyordu: "Duru Karakoluna bugün 14.30 suların
da taşlı sopalı bir saldırı oldu, askerlerimiz aynı ölçüde yanıt verdi, herhangi bir olay yok ve 
kesinlikle silah kullanılmamıştır." Aynı sayın Albay bu bilgiyi vali beye veriyordu. Şimdi, ola
yın tanığı olmasak, "bu bizim koskoca albayımız, güvenliği tesis eden insan" deyip, inanmak 
durumunda kalacağız; oysa, olayın tanığı dört milletvekilidir, oraya giden gazeteci arkadaşla
rımızdır. 

Burada bulunduğum sırada, gece saat 01.30'da, sayın vali ile görüştüm ve kendisinden Du-
ru'daki olayı sordum; ama, hâlâ gece saat 01.30'da, sayın vali, albayımın anlattığı gibi, olayı 
biliyordu. Oysa ben, kendisine olayın böyle olmadığını, olayın tanığı olduğumuzu daha sonra 
anlatma fırsatını yakaladım. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kulp'taki önemli görüntülerden birisi sayın albayın 
tarif ettiği gibi. Bizim edindiğimiz izlenim de, Kulp'ta tarama olayının doğru olduğudur. Daha 
evvelden o bölgede onbir aydır görev yapan binbaşının döneminde hiçbir olay olmamıştır. Ken
disinin izah ettiği, "burada ben kuvvetle güvenlik sağlanacağına inanmıyorum. Ben burada 
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belki de askersiz gezen bir binbaşıyım, burada halkla ilişkiler kuruyorum ve bu ilişkileri öyle 
bir noktaya getirdik ki, vatandaşın çocuğunun karnı ağrısa 'Binbaşım bana yardımcı olur mu
sun?' diye bana geliyor" şeklindeki görüşüydü. Bir hafta önce aynı ilçede gene bir cenaze me
rasimi oluyor; ama, herhangi bir olay olmadan insanlar dağılıyor. Bundan bir hafta sonra ayın 
22'sindeki olayda alay komutanı sabahın erken saatlerinde gelerek "Emir-komutayı ben dev
raldım, yetkilerini devraldım" diyor ve Sayın Mezarcı'nın anlattığı o olaylar husule geliyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, ertesi gün, gene sayın valimizle görüşerek turu
muza devametmek istedik. Sayın vali bu arada gene Ankara'yı bilgilendiriyordu ve söylediği 
şey şuydu: "Efendim, bugün burada herhangi bir olay yok, kepenk kapatma eylemi bazı gizli 
telefonlarla yapılmaya çalışılmıştır; ancak, güvenlik güçlerimiz gerekli önlemi aldıktan sonra, 
şu anda işleyiş normaldir." 

Sevgili arkadaşlarım, oysa, o gün saat 11.00'de Vali beyle görüşmeden önce, birbuçuk saat 
kenti gezdim ve çok az açık dükkâna rastladım; çoğunluğu kapalıydı. Sayın Valinin "herhangi 
bir şey yok" dediği kentte, öğrenci hareketleri nedeniyle yüzyirmi kişi DGM Savcılığında göz
altındaydı. Sayın albayın ve valimin söyledikleri, "asayiş berkemâldir" zihniyetiyle birbirimizi 
aşağıdan yukarıya yanlış bilgilendirerek bugünlere geldiğimizin güzel bir örneği, güzel bir gös
terisiydi. 

O gün, Sayın valimden rica ettim; güvenlikle ilgili merkez komutanını ziyaret etmek iste
diğimizi söyledim; kendisi bizi kabul etmedi. Devlet güvenlik mahkemesi savcısıyla, belediye 
başkanımızla görüştük, sonra da, bir gün öncesinden eksik bıraktığımız Lice'ye hareket ettik/ 

Bu sefer de, yine aynı bilgilenme çerçevesi içerisinde, ilçe başkanlarımız ve belediye başka
nımızla görüştükten sonra, kaymakam bey Diyarbakır'da olduğu için, sayın savcılarla ve em
niyet amiriyle görüştük. 

Şu çok dikkat çekici bir şey: Devletin savcısı "efendim, burada zaten olaylar pek bize gel
mez; bu işi, örgüt kendi içinde çözüyor. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi: Burada örgütün 
vereceği ceza bellidir. Bir adam öldürmenin cezası 30 milyon lira para, 7 tane silahtır" deme 
noktasına gelmiş. 

Arkasından, sayın emniyet amiriyle görüştük... önce teşekkür ediyorlar tabiî; onlar, mil
letvekili olarak bizim sadece halkı dinleyebileceğimizi sanıyorlardı.. Emniyet amiri "biz bura
da çok ağır şartlar altında görev yapıyoruz, çok ağır tahrik unsurları var. Sokakta, arkadaşla
rımıza küfrediyorlar. Burada görev yapmak oldukça zordur" şeklinde anlatırken, özel tim gö
revlileri de geliyor. Uygulayıcı özel tim görevlisi komiser arkadaşım da "ben sekiz yıldır bu 
bölgedeyim, bu bölgeyi karış karış biliyorum; ancak, geldiğimiz nokta o ki, bu yol çözüm de
ğil. Bizi kurtarın, çözümünü Mecliste bulun" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, 13 dakika oldu; toparlamanızı rica ediyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Toparlayacağım efendim. 
Bu arada, eksik bırakmayalım diye, bölük komutanımızı da ziyaret etmek istedik. Her git

tiğimiz yere randevu alarak gidiyorduk. Emniyet amirimiz, bölük komutanına talebimizi iletti. 
önce bir şeyler söyledi, anlamadım; telefonu kapattı; daha sonra, bölük komutanı, emniyet 
amirini aradı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüksek sesle konuştuğu için, telefonun ahizesinden 
"gönderin o kendini milletvekili sanan anasını avradını... (bilmem ne yaptıklarımı) Yeter ki 
yalnız gelsinler, yeter ki basınla gelmesinler" sözcüklerini duydum. 
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Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bu küfür, oraya giden dört milletvekili arkadaşı
mıza yapılmış değildir; bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılmış bir küfürdür. Bu küfrü 
bu kürsüde bırakıyorum... (SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, eğer, bir ülkede, bir yüzbaşı, 
kendisini, milletvekiline küfredecek kadar bir yerde görüyorsa, o zaman, bizim güneydoğuda 
yaptığımız çalışmaların, yaptığımız araştırmaların çok fazla bir anlamı olduğunu sanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, 15 dakika oldu... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Döndükten sonra, bu olayr 

lan Sayın İnönü'ye, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Millî Savunma Bakanımıza, Sayın Ada
let Bakanımıza ulaştırdım. 

Duyduklarımı, burada, hiçbir yorum katmadan, aynen anlatmak yükümlülüğünde oldu
ğum için, eğer yanlış bir şey söylediysem beni mazur görün; çünkü, olduğu gibi aktardım. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 
Sağ olun. (SHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — Devlet Bakanı Akın Gönen'in, istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ile Ankara Milletvekili 
Mehmet Kerimoğlu'nun, Lice, Kulp ve Diyarbakır'da yaptıkları incelemelere ilişkin gündem dtşt konuş
malarına cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gö
nen söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Ne alakası var?" sesleri) 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, şimdi burada sayın bakanların ko

nuşması lazım... Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Millî Savunma Bakam orada... 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Efendim, beni bakan olarak kabul et
miyor musunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)— Zatı âlinizle alakası yok ki... Yani, usul hata
sı... 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Efendim, siz usul hatasını belirtirken, 
sanırım usulü ihlal ediyorsunuz. Ben Hükümet Sözcüsüyüm... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, siz Hükümet Sözcüsünüz, bakan 
değil; bakanlarınız orada... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Savunma Bakanınız orada kardeşim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Sayın Başkanım, sükûneti sağlarsanız 

cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, zatı âlinizin cevaplama yeteneğinden eminim. Ancak, güzel 

bir diyalog oldu, ben de kendimi kaptırdım. 

Efendim, izin verirseniz, Sayın Bakan gündem dışı konuşmaya cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, İnsan Hakları

nı İnceleme Komisyonunun iki değerli üyesinin açıklamalarını dikkatle dinledim. Çok önemli 
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iddialarda, ithamlarda bulundular, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 6 ncı mad
desindeki usule uygun olarak komisyon kararlarını yetkili mercilere, Hükümetimize intikal et-
tirirlerse, üzerimize düşeni hassasiyetle yapmaya hazır olduğumuzu bildirir, hepinize saygılar 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayin Bakan. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) — Milletvekili olarak, bildirdi. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, bu konuyu bilen, söylenenin doğru olup 

olmadığını anlatacak bir arkadaştan izahat istiyoruz; lütfen, yardımcı olun. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok. Hükümet adına, dileyen sayın bakan ce
vap verme hakkını haiz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Devlet itham edildi... Devleti savunacak kimse yok mu? Bir 
iddia var„. Acıdır bu. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Rapor gelsin, gerekeni yapacağız diyo
ruz, daha başka ne diyelim? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan mükerreren ifade buyuruyorlar, "rapor gelsin gere
keni yapacağız" diyorlar. Yani, bu açıklamayı illâ bir başka sayın bakanın yapmasının şartını 
anlayamıyorum. Niye ısrar ediyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Rapor verilmiş efendim. 
BAŞKAN — Söylüyor, "rapor intikal etsin, gereken yapılacaktır." Değil mi efendim?.. 

Bu kadar. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Efendim, rapor verilmiş. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın beyanına, aksi görülünceye kadar itibarla mükelle

fiz. İtimat esas, şüphe istisna. . 
Sayın milletvekilleri, böylece, gündem dışı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Görüşmelere, gündeme geçmek suretiyle devam ediyoruz. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR, VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir (E) Tipi Cezaevinin boşaltılmasın
dan önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Seyfi Oktay 'tn cevabı (6/2) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 7 Ocak 1992 tarihli 22 nci Birleşiminde alınan kararı gereğin
ce, sözlü soruların görüşmelerine başlıyoruz. 

1 inci sıradaki; İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir (E) Tipi Cezaevi
nin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Baka
nından sorusunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Soru sahibi Sayın Ergüder?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasına delaletinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 
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1. Eskişehir'de yeni yapılan ve Devlet Hazinesine 6 milyara mal olan (E) Tipi Cezaevinin 
boşaltılması ile ilgili alınan karardan önce Bakanlıkça herhangi bir araştırma ve inceleme ya
pılmış mıdır? 

2. Yapılan araştırma sonucunda kesin işkence delillerine rastlanmış mıdır? 
3. Cezaevinin Türkiye standartlarına ve dünyadaki cezaevleri ölçeklerine uygun olup ol

madığı tespit edilmiş midir? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder tarafından verilen sözlü soru önergesini yanıtlamak 
üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, cezaevlerindeki uygulamalar, aslında, 12 Eylül aske
rî harekâtından sonra ülkemizde egemen olan anlayışın ve antidemokratik uygulamaların bir 
Örneğini oluşturmaktadır. Bu nedenle de çeşitli boyutları vardır; ancak ben, sözlü soru sınırla
rı içerisinde kalarak yanıt verme durumunda olduğumdan, bu olayı tüm boyutlarıyla sergile
mek olanağına sahip bulunmamaktayım; ama şu hususu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Halen, cezaevlerinde, terör hükümlüsü ve tutuklusu olarak 1 544 kişi mevcuttur. Eskişe
hir Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular, bu 1 544 kişinin yalnızca 206'sıdır. Eskişehir Cezae
vinde bulunan bu 206 kişi, diğer 1 300 kişi civarındaki terör suçundan hükümlü ve tutuklu 
olanların muhafaza edildiği cezaevlerine nakledilmişlerdir. Bü cezaevlerindeki hükümlü ve tu
tuklu sayısı da, cezaevlerinin kapasitelerinin çok altındadır. 

Diğer cezaevlerindeki yaklaşık 1 300 terör suçlusu veya zanlısı kaçmıyor da, yalnızca Es
kişehir Cezaevinden bu cezaevlerine giden terör suçluları kaçıyor... 

Sekiz yıl tek başına iktidar olacaksın, her türlü olanak elinizde olacak, buna karşın, ikti
dar döneminde terör olabildiğinde azgınlaşacak, cinayet odakları teşekkül edecek, cinayetler 
işlenecek, bütün bunları gözden kaçırmak için, yine aynı odaklarca şehit edilen bir emniyet 
mensubunun cenaze töreninde, bir üzgün yüz ifadesiyle, çok insanın ruhen duyarlı olduğu bir 
anda, olayı tümüyle saptırarak "Eskişehir Cezaevini boşaltma kararı yeniden gözden 
geçirilmelidir" diyeceksin.. Böyle gerçekçi olmayan davranışların uygun olup olmadığını, Yü
ce Heyetinizin takdirlerine bırakıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Birinci soru şudur: "Eskişehir'de yeni yapılan ve Devlet Hazinesine 6 milyara mal olan 
E Tipi cezaevinin boşaltılmasıyla ilgili alınan karardan önce, herhangi bir araştırma ve incele
me yapılmış mıdır?" 

Önce şunu ifade edeyim: Sayın Ergüder, Eskişehir Cezaevini (E) Tipi cezaevi olarak nite
lemektedir. Eskişehir Cezaevi (E) Tipi cezaevi olmayıp, özel tip cezaevidir. 

Eskişehir Cezaevi sorunu, uzun zamandan beri kamuoyunun gündeminde olan, geniş halk 
yığınlarının dahi ilgisinde ve bilgisinde bulunan ve hatta halkımızı rahatsız ve tedirgin eden, 
huzur bozan bîr sorun oluşturmuştur. Böylesine bir konuya, umarım sözlü soru sahibi de ilgi 
duymuşlardır. Bir vatandaş olarak, kendine göre bir siyaset ve hukuk adamı olarak, bu olay 
karşısında benim duyarsız kalmam söz konusu değildi. O nedenle, Eskişehir Ceza ve Tevkifevi 
olayı, milletvekili seçilmeden önce de ilgilendiğim bir konu idi. Seçimlerden hemen sonra, her 
geçen gün halkımızı daha da tedirgin eden bu olayın araştırılması ve tüm boyutlarıyla incele
nerek gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için 4 milletvekilimiz görevlendirildi. O zaman, 
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SHP Grup Başkanvekili olarak, Adalet Bakanlığına başvurmak suretiyle, bu arkadaşlarımızın 
bilgi edinmelerine, araştırma yapmalarına izin verilmesini istedim. Bu istemim uygun görüldü, 
inceleme sonucu hazırlanan rapor Grubumuza sunuldu. Bu incelemenin yapıldığı konusunda 
sizi daha da inandırabilmek için, rapordan bir pasaj okuyorum: 

"Tek kişilik hücreler; dış dünya ile ilişkileri izole edilmiş, güneş almayan, rutubetli, sağlı
ğa son derece elverişsiz birer tecrit yerleri durumundadırlar, insanların ruhsal ve bedensel sağ
lıklarını koruyarak, uzun bir süre burada yaşamaları mümkün değildir. On metrekarelik bir 
yere, yatak, tuvalet, lavabo sıkıştırılmış durumdadır. Gördüğümüz bütün hücrelerde dayanıl
maz tuvalet, küf ve yosun kokusu vardır." 

Bakanlık görevine atandıktan sonra, sorunu yerinde, bizzat incelemeyi uygun gördüm. Sayın 
Başbakanımıza ve Sayın Başbakan Yardımcımıza bu kararımı sundum; uygun buldular. Devlet 
yönetiminde her şeyin açıklık ve objektiflik içerisinde yürütülmesi gereğine inanan bir insan 
olarak, Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Kahraman, SHP Grubuna mensup 6 milletvekili, Es
kişehir Valisi ve Başsavcısı, Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Yardımcısı, 
basınımızın değerli temsilcileri, Türk Tabipler Birliği Temsilcisi, İnsan Hakları Derneği Başka
nı ve Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanından oluşan bir heyetle mahalline giderek, bu ceza
evinde inceleme yaptık... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Diğer partiler yok muydu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Zabıta gücüyle mi götüreceğiz? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tespit ettiniz mi? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ankara'ya döndükten sonra, mev

zuatı ve genel durumu gözden geçirerek bir değerlendirme yaptım. Sonuçta, buranın boşaltıl
ması, alınacak önlemlerin daha sonra saptanması gerektiği inancına vardım. Durumu Devlet 
Bakanımız Sayın Mehmet Kahraman'Ia birlikte Bakanlar Kuruluna sunduk. Kararımız Bakanlar 
Kurulunda tasvip gördü ve akabinde cezaevi boşaltıldı. Basında gördüğünüz "hiçbir inceleme 
ve araştırma yapılmadan bu yer boşaltıldı, bu PKK'ya verilen bir ödündür" şeklindeki beyan
lar ve deyimler yerinde ise, aba altında değnek göstermeler, en az sekiz yıldan beri siyasal yaşa
mımızda önemli mevkilerde bulunmalarına karşın, acemiliğini aşamamış politikacıların sözde 
muhalefet gösterisinden başka bir anlam taşımamaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

"İnceleme yapılmadan prestij sağlama amacına yönelik karar aldılar" şeklindeki beyan 
da ibret vericidir. Bu beyan, halka karşın yönetim alışkanlığının bir ürünüdür. Bir uygulama 
prestij kazandırıyorsa, o uygulama halk tarafından onaylanıyor demektir. Halkın onayı ile halkla 
birlikte yönetim anlayışı çağdaş demokrasinin vazgeçilmez bir ilkesidir. Bu uygulamamızda bu 
durum gerçekleşmişse, bundan mutluluk ve coşku duyuyorum. Henüz bu anlayışa ulaşmamış 
siyaset adamlarımızın varlığını görmek de bizi gerçekten üzmektedir. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Soru 2: Yapılan araştırma sonucunda kesin işkence delillerine rastlanmış mıdır? 
Yanıt: Eskişehir Tabip Odasından, tıbbın çeşitli dallarından uzman olan 14 hekim, hü

kümlü ve tutuklulardan 198'ini teker teker muayene etmişlerdir. Bu muayene sonunda, 119 tu
tuklu ve hükümlüde travmaya bağlı darp ve cebir izine rastlanmış, bu konuda anılan doktor
lar, her hükümlü veya tutuklu için, ayrı ayrı raporlar düzenlemişlerdir. 29 hükümlü ya da tu
tuklu üzerinde darp veya cebir izine rastlanmamıştır. 19 hükümlü ya da tutukluda, hekim de
yimiyle, ileri tetkik gereksinimi belirlenmiştir. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığınca konuyla ilgili 
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soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle daha fazla açıklama yapmak uy
gun bulunmamaktadır. 

Soru 3: Cezaevinin Türkiye standartlarına ve dünyâdaki cezaevileri ölçeklerine uygun olup 
olmadığı tespit edilmiş midir? 

Yanıt: Konuya Türkiye'deki mevcut cezaevleri açısından bakıldığında, Eskişehir Cezaevi 
1987 yılında tek ve 4 kişilik odalar halinde inşa edilmiştir. Ancak, daha sonra her ne hal ise, 
1989 yılında henüz Terörle Mücadele Yasası diye bir Yasanın da ortada bulunmadığı bir za
manda, projesine aykırı olarak alt katı tek kişilik tecrit odalarına dönüştürülmüştür. Yine pro
jesine aykırı olarak, ikinci katlarda mevcut 4'er yataklı, takriben 30 odasında mevcut 120 kişi
lik yatak kapasitesi iptal edilerek; bu bölmeler aşağı kattaki havalandırma alanlarını gözetle
me sahasına dönüştürülmüştür. Hemen ifade edeyim; bu gözetleme imkânı, bu bölmelerde ona
rım sonu teşekkül ettirilen ikişer tane cumba şeklinde bir açıklıktan sağlanmakta olup, bu açık
lıklar cezaevinin güvenliğine ve muhkemliğine, endişe verici bir sakınca oluşturmaktadır. 

Bu yapısı idariyle, Eskişehir Cezaevi, ülkemizde uygulunah özeltip cezaevi; yani kendi ti
pinin niteliklerini bile taşımamakta olup, Türkiye standartlarına ve mevcut cezaevlerinin tip 
ve mimarilerine de uymamaktadır. Zaman darlığı nedeniyle cezaevlerimizin özellik ve nitelik
lerini burada ayrıntılı bir biçimde belirtmemiz mümkün değil. Ancak, hükümlü veya tutuklu
ların firarları açısından, bu cezaevi, 1 300 civarındaki teröristi muhafaza eden diğer illerdeki 
(E) tipi cezaevlerinden daha da güvenli değildir. Bu yapı, cezaevinde yapılan projeye aykırı ta
dilattan hayli sonra çıkarılan ve 16 ncı maddesinde bu kanun kapsamına giren suçlardan mah
kûm olanların cezaları tek kişilik veya 3 Tcişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz ku
rumlarında infaz edilir. Hükümlülerin birbirlerine irtibatına ve diğer hükümlülerle haberleş
mesine engel olunur" diyen Terörle Mücadele Yasasının koşullarının tümünü de karşılamamak
tadır. 

Eskişehir Cezaevindeki uygulama, bizim infaz sistemimizde, geçici olarak, disiplin suçu 
işleyenlere uygulanan bir yöntemdir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu cezaevi, nev'î şahsına münhasır bir yapıya sahiptir. 
"Eskişehir Cezaevinin, dünyadaki cezaevleri ölçeklerine uygun olup olmadığı" sorusuna 

gelince: Bu tip uygulama, Amerika'da 1800'lü yıllarda yapılmış; ancak, kısa süre sonra, hü
kümlülerin delirdikleri görülmüş ve uygulamaya son verilerek, af çıkarılmak suretiyle, hüküm
lüler salıverilmişlerdir. Bu, bütün dünyaca bilinen bir gerçektir. Bakınız, Avrupa Konseyi Ba
kanlar Komitesince kabul edilen Avrupa cezaevleri minimum kurallarının üç ana ilkesi şöyle
dir: 

"1 . Hürriyetten yoksunluk, insana saygıyı sağlayıcı maddî ve manevî koşullarda ve bu 
kurallara uygunluk içerisinde gerçekleştirilecektir. 

2. Bu kurallar, tarafsızlık içerisinde uygulanacaktır; ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal veya 
diğer fikir, ulusal veya sosyal orijin, doğum, ekonomik ve diğer duruma dayalı olarak ayırıcı 
işlem yapılmayacaktır. Mahpusların mensup olduğu grubun dinî inançlarına ve ahlakî kaidele
rine saygı göstermek gereklidir. 

3. tnfaz kurumlarında mahpusların tabi olacağı treatment'ın hedefleri'olarak, sağlıklı 
olmalarını sağlamak ve kendilerine saygınlıklarını muhafaza etmek ve ceza süresinin elverdiği 
ölçüde bireysel sorumluluklarını geliştirmek ve topluma avdetlerinde, hukuka uyarlı ve kendi 
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kendilerine yeterli bir yaşam sürdürebilme şansını yükseltecek düşünce ve hünerlerin yer etme
sini teşvik etmek." 

Eskişehir Cezaevi uygulaması, bu üç ana ilkenin tümüyle karşıtı olan çağdışı bir anlayışın 
ürünüdür. Eskişehir özel Tip Cezaevi, projesine aykırı olarak tadil edildikten sonra, odalarda
ki net kullanım alanı 2,18 metrekare olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, bu alanın, 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa standartlarının kabul ettiği ve bu kuralları ilke olarak uygulayan . 
ülkelerin tespit ettiği asgarî miktarın çok altında olduğu anlaşılmıştır. Çeşitli dünya ülkelerin
de ' 'boş kullanma alanı" denilen bu saha, 4,5 metrekare ile 7,5 metrekare arasında bulunmak
tadır. 

Bu cezaevinde bulunan 206 kişiden 56'sı tutuklu olup, henüz suç işleyip işlemedikleri sap
tanmamış bulunan insanlardır. Elimde resmî adalet istatistiği var. Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde, 1990 yılında, 6 468 dava sonuca götürülerek karara bağlanmıştır; bunların 3 611 tanesi, 
yani yaklaşık yüzde 55'i beraatla sonuçlanmıştır. Buna göre,,bu 56 kişiden yaklaşık 30'u için 
beraat etmesi olasılığı ortada gözüküyor demektir. Ceza İnfaz Mevzuatımızdaki ana hükümle
ri burada sayma imkânımız yoktur. Ancak, Anayasanın 38 inci maddesini açıp bakınız, suçlu-

• luğu hükmen sabit... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi 5 dakika aştınız. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Anayasanın 38 inci maddesi, "suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu 

sayılamaz" diyor. Bu Anayasa hükmüne karşın, hangi anlayışla, Anayasaya aykırılığı saptana
rak, Anayasa Mahkemesince maddeleri bir bir iptal edilen Terörle Mücadele Yasasına, tutuk
luların da hükümlülerle aynı işleme tabi tutulmasını sağlayan hükmü nasıl koydunuz? (SHP 
sıralarından alkışlar) Meseleyi, bir yasal kılıfa soktuğunuz için, belki hukuken değil; ama siya-
seten ve insanlığın değer yargıları karşısında, bu uygulamanın hesabını verebileceğinizi sanmı
yorum. 

Bakanlıkta oluşturulan bir uzman komisyon tarafından, cezaevleri ve infaz sistemimiz in
celenmekte olup, bu inceleme sonucunda, Eskişehir Cezaevi de dahil, tüm cezaevlerinin du- , 
rumları yeni baştan değerlendirilecektir. 

Eğer fırsat olsaydı da tüm cezaevlerinin ve bu arada Eskişehir Cezaevinin bütün nitelikle
rini sizlere sunabilmiş olsaydım çok daha yararlı olacaktı; ama, zaman, ancak bunu elvermek
tedir. 

Yüce Meclise en içten saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Bari evlerine gönderin, evlerine gitsinler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

. Soru önergesi sahibi, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder; buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aynısını söyle, ilave etme. 
HALİL ORGAN ERGÜDER (İstanbul) — Hay hay, istifade ederim, çok değerli bir in

sandır. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, hemen istitraden arz edeyim; Sayın Bakanımı fevkalade sinirli 

gördüm. Çok değerli bir hukukçu... Vallahi şaşırdım... Hani, il başkanı, ilçe başkanı seviyesin
de bir konuşma. Halbuki, bana göre, Adalet Bakanı çok mühim bir adam. Adlî nazır, Başba
kandan sonra gelen, devletin kararlarında süzgeç olan mühim bir adam. O kadar sinirlenmiş 
ki üstadım, keşke bu suali sormasaydım. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz sinirlendirmişsinizdir. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ama, Parlamentonun şu genç günlerinde, beş 

sene kalmış kadar görev yaptım. Bayağı sinirli, heyecanlı, çünkü haksız, olay buradan çıkıyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, şimdi -bilhassa genç arkadaşlarıma hitap ediyorum- sözlü soru Parlamento
nun en onurlu bir müessesesidir. Oturursunuz, milletin adına oturuyorsunuz burada, bakan
lar teker teker dökülmeye başlar. Suali sorarsınız ve seçmeninize hizmet edersiniz, memlekete 
hizmet edersini?; ama diğer denetim yolları da kıymetlidir. Sözlü soru müessesesinde, bakan
ların o gün tansiyonları ya düşer ya da çıkar; çünkü, bu bir imtihandır. 

Şimdi, bu memlekette kırk sene avukatlık yapmış, T&ssıada'da bir cumhurbaşkanı müda
faa etmiş, az çok hukuk yalamış bir insan olarak; olaylar başladığı zaman kalbimin sızladığını 
hissettim. Ben, devlet taraftarıyım. Ben, elimde Diyojen'in feneriyle devlet aramam. Türkiye'
de devlet vardır ve Allah'ın izniyle her zaman da olacaktır. Bu devletin tahrip olmaması için 
hepimizin gece gündüz çalışmamız lazım. Hükümetler muvakkattir; gider, başka bir hükümet 
gelir; ama devlet gittiği zaman, hayatımız gider. 

Eskişehir Cezaevindeki kanunsuz uygulama, devleti biraz tahrip etmek için teşebbüste bu
lunmuştur. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanım ertesi günü ne diyor: "Argüman bunlar. Hainler 
yüreklendirildi" 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, onun kişisel düşüncesi. Biz onun düşüncesine saygı duy
muyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hayır, hayır; neyse... Zatı âlinizin fikrine de 
saygı duyarım. Bendeniz, Sultanahmet Cezaevinde bir gece yatmak müstesna; Paşakapısı'nda, 
Ankara Cezaevlerinde ekmek parası için koşarken, adaleti tevzi ederken; onların ne şartlarda 
yaşadığını gayet iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. 

Cezaevi bir işkence evi değildir; fakat beş yıldızlı otel de değildir. Sen, kahvede oturan 
adamları silahla tara, binbaşıları, albayları öldür -tabiî, buranın detayına girmenizi rica ederim-
ondan sonra da ne diyor biliyor musunuz? "Biz harp suçlusuyuz, bize esir muamelesi yapma
nız lazım" Cesarete bakın... Yani, Sayın Değerli Bakanımın Eskişehir Cezaevinden tahliye et
tikleri, terörün en tepesindeki, acımasız ve ölüme mahkûm olan kimselerdir.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Ne tahliyesi? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ve onlar diyorlar ki, "bize harp esiri mua

melesi yapmanız lazım." Enteresandır... Sayın Bakanımın sinirlendiği nokta o. 
Efendim, cezaevinde işkence yapıldı mı, yapılmadı mı?.. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın 

en büyük devletlerinden bir tanesi.. Kurarsın komisyonu, Sayın Baltan emreder oradaki cezae
vi müdürüne, tahkikatı yaparsın... 

O kadar tuhaf ki hayat ya Rabbî, karşıma çıkıyor benim herhalde. Biraz evvel konuşması
nı takdir ettiğim bir arkadaşın ismi hafızamda kalmış: Mehmet Kerimoğlu Bey. Doğru mu söy
lüyorum? Mehmet Kerimoğlu beyin cezaevi fezlekesinde de imzası var; Kulp'ta ve Lice'de de 
var. Enteresandır. Demek ki siz araştırmacı bir milletvekilisiniz... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Zonguldak'ta da var, Çankırı'da da van 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) ^-Çok güzel üstadım. 
Şimdi, Yüksek Heyetinize, orada tuttuğunuz, imzanız altında bulunan rapordan son pa

sajları okuyacağım; bir ilahî ses var bu raporun içinde. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru önergesiyle ne ilişkisi var bunun? 
BAŞKAN — Sayın Genç, sezonu açtınız galiba. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru önergesiyle ne ilişkisi var? 
BAŞKAN — Sayın Genç, bakınız, Yüce Genel Kurulda sizden başka solo yapan yok. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — İşine gelmiyor değil mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, bir ilgisi yok; hikâye anlatıyor. 
BAŞKAN — İstirham ederim... Hayır efendim, böyle bir görüşme usulümüz yok, musal

lat olmaya hakkınız yok. İstirham ederim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hikâye anlatıyor. 

BAŞKAN —- Sezonu açtınız, ben de İçtüzüğü açarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aç yahu!.. Yani sen tehdit mi ediyorsun beni? 
BAŞKAN — Sayın Bakan 16 dakika konuştu, herkes, anlamak ve yararlanmak için dinle

di. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu Meclisin kıymetli zamanı vardır, hikâyeleri dinleyemez. 
BAŞKAN — Dinleyin, geçen dönem kaçırdıklarınızı bu dönem tamamlarsınız. (ANAP 

sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aslında, kaçıran sensin geçen sene. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder. • 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi, Mehmet Kerimoğlu kardeşimin imza
sı tahtındaki raporun sonunda, "biz aşağıda imzaları bulunan SHP milletvekilleri, Anadolu'
nun orta yerinde bir insanlık ayıbı olarak duran, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içeride ve 
dışarıdaki itibarını zedeleyecek olan Eskişehir özel Tip Cezaevinin derhal kapatılmasını ve yet
kililer hakkında yasal kovuşturma açılmasını..." 

"Eskişehir özel Tip Cezaevinde işkence yoktur, aksini ispat etsinler" diyen Uğur İbrahim 
Hakkıoğlu, başsavcı; ilahî bir ses, kuvvetli bürokrat; vicdanının sesini dinliyor, beyefendinin 
raporuna diyor ki, "burada işkence varsa görevden istifa ederim." Doğru okuyorum değil mi 
Sayın Kerimoğlu? O beyefendi halen Mersin Başsavcısı. Demek, namuslu adam, tesir altında 
kalmamış. İşkence varsa..f 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — O adam namuslu da milletvekili namussuz mu? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - - Hayır efendim; korkudan ilahî bir ses çıkı

yor. Pek tabiî ki milletvekili namuslu. En güzel şekilde... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Öyle söyleyin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Üstat, kelimelerimle beni zor duruma düşür

meyin; ben fena halk hatibi değilim yani; katiyen mağlup olmam, merak etme sen. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Ben, mağlup olman için söylemiyorum... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi, bu arkadaş bunu söylediğine göre, ma

demki Sayın Bakan bu cezaevini tahliyeye karar verdi, ana muhalefet partisinden niye almıyor
sun? Niye almıyorsun? 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkan, kendisi de sinirleniyor. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Niye resmî bir soruşturma açıp oraya bizi de 

göndermiyorsun? Saydığın listenin içinde gayri mesul kimseler var. Hatta, Sayın Kerimoğlu'na 
da ben üzülüyorum; onu albay rahatsız etmiş, telefonla konuşmamış. Böyle şeylere özel gitme
yin beyler. Yeni arkadaşlara rica ediyorum. Soruşturma komisyonları kuralım; o zaman.vali de, 
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kaymakam da, komutan da senin karşısında put gibi durur; ama siz özelliğe meraklısınız. Bu 
iyi bir şey değil. Allah selamet versin, SHP'nin eski tabiatı bu; bir yerde miting olduğunda, 
hemen milletvekilleri katılırlar, haydi... yürümeye başlarlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne miting?.. Sen ne söylüyorsun? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) —. Kadıköy'de 30 zabıta memuru maaşları telin 

etmek için yürüyüşe kalktı, Kadıköy Milletvekili Orhan Ergüder tenezzül etmedi. Ben kalkaca
ğım da Hükümetin aleyhine orada yürüyüş yapacağım... Olmaz böyle şey! tşte onun için, özel 
araştırmalara bırakın. 

Sayın Bakanım, şu rapor, amel edilecek hukukî bir argüman değil. Zaten, sizin sinirli ha
linizden belli oldu. Ben, cezaevlerinin beş yıldızlı otel olmaları taraftarı değilim; ama İspan
ya'ya gidip gördüğüm Valencia kentindeki cezaevlerinde, ayda bir karısıyla buluşma imkânı 
tanıyan hükümler var. Ama, akşam hücreye... Çünkü, infaz tüzüğünün 75 inci maddesinde 
gayri kabili ıslah bu adamlar. Bu adamları ıslah edemezsin. Viyana Cezaevine girdiğin zaman, 
çırılçıplak soyarlar, sadece gömleğini, külotunu verirler, öyle girersin hücreye. Raporda diyor 
ki, "eşyalarımız atılmış." Mahkûmun ne eşyası olur; radyosu mu olur, bıçağı mı olur, tabanca
sı mı olur? Hapishane tarafından verilen kitapları olur, o da kontrollü şekilde. 

Sözlerimi bitiriyorum. Devletin tahrip edildiği kanaatinde değilim. Devlet yücedir; ama 
bir yerinden bir çiviyle hafif bir kireç döktünüz. Bu sorumla, o kirecin yerine bir betonarme 
soktum; fakat bir tek üzüldüğüm şey, zatı devletlerini çok takdir ederdim, bir il başkanı gibi, 
parti başkanı gibi konuştunuz. Benim inandığım Adalet Bakanı, çok mühim bir adamdır. Bu 
Adalet Bakanı, bu koalisyona hayırlı olsun. 

Saygı ve sevgiler efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

MEHMET KERÎMOĞLÜ (Ankara) — Şahsıma sataşma var, söz istiyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sataşma yok. 
BAŞKAN — Hangi noktada sataşma var efendim? 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Eskişehir Cezaeviyle ilgili olarak şahsıma sataş

ma var efendim. , 

BAŞKAN — Nedir efendim?.. İçtüzük gereği, zatı âlinize hangi beyanla sataşıldığını sor
maya, tespit etmeye ve kuralı uygulamaya mecburum, tfâde buyurun; varsa, maal memnuniy-
ye; yoksa, müzakerelere devam edelim. 

Soru cevaplandırılmıştır, 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, şahsıma sataşma ol

du, söz istiyorum. , 

MEHMET KERÎMOĞLÜ (Ankara) — Sayın Başkanım, her iki olayda da Grubumun gö
revlendirmesi sonucu görev yaptım. Bu, benim kendi özel talebim değildi, Grubumun verdiği 
bir görevdi; elbette ki, Grubum bana Zonguldak'ta da görev verdi, gittim, Çankırı'da da görev 
verdi, gittim. • 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, bu kutsal görev anlayışınızı benimsemiş, zatı âlinize, 
esasen Meclis Genel Kurulunda değil, görevi aldığınız Grubunuzun genel kurulunda vermeniz 
gereken izahatı Genel Kurulda ifade etme imkânı tanımıştır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Ama, sataşma burada oldu. 

• • • • : ' • ' • • - - ' 5 4 2 — • : ' • • 



T.B.M.M. B : 23 . 8 . 1 . 1 9 9 2 . 0 : 1 

BAŞKAN — Onun, burada sataşma, tartışma, savunma gibi özellik arz eden bir durum 
olmadığını takdir edin. 

Teşekkür ederim. 
Efendim Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Şahsıma sataşma oldu. 
BAŞKAN — Hangi hususta efendim? Yani, zatı âlinize... 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Aşağılayıcı beyanda bulunuldu efen

dim. 

BAŞKAN — Tenzih ederim. Yani, bir hukuk otoritesi ve benim kadim bir parlamenter 
arkadaşım olarak takdir edersiniz ki, sarahaten hangi ifadelerle zatı âlinize benim mümkün 
görmediğim bir ifadenin reva görülmüş olduğunu tespit etmeden söz veremem. 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, gerek il başkanını 
aşağıladı... 

BAŞKAN — Ama, "bu Adalet Bakanı, bu koalisyona hayırlı olsun" diyorsa, hayırlı bir 
temennidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — tyi temennileri varsa, teşekkür edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, işte şeffaflık, işte diyalog; bakın, nasıl uzlaşıyoruz... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — "ti başkanı gibi konuştu" dedi. 
ZEKÎ NACİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, taraflı davranıyorsunuz; tarafsız olun lüt

fen. 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı 
ile bu mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle ilgili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığı
na ilişkin sorusu ve Adalet Bakam M. Seyfi Oktay'ın cevabı (6/3) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 2 nci sıradaki, Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gür
kan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı ile bu mahkemede görevli bir savcı hak
kındaki şikâyetlerle ilgili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanın
dan sorusuna geçiyoruz. 

Soru sahibi Sayın Gür kan?.. Burada.* 
Soruyu cevaplandıracak Adalet Sayın Bakanı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından sözlü olarak yanıtlan
ması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
, Uluç Gürkan 

Ankara 

Sorular: 
1. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral ve Savcı Ülkü Coşkun 

hakkında geçen dönem yapılan şikâyetlerle ilgili olarak idarî soruşturma açılmış mıdır? 
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Açılmamış ise, neden açılmamıştır? Yeni dönemde bu soruşturma açılacak mıdır? 
.2. Anılan kişiler hakkındaki şikâyetlerin soruşturulmasında, soruşturmanın selameti ba

kımından bir önlem alınması düşünülmekte midir? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ankara Milletvekilimiz Sayın Gürkan'ın sorusu şöyle: "Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başsavcısı Nusret Demiral ve Savcı Ülkü Coşkun hakkında geçen dönem yapılan şikâyetlerle 
ilgili olarak idarî soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise neden açılmamıştır? Yeni dönemde 
bu soruşturma açılacak mıdır? 

Anılan kişiler hakkında şikâyetlerin soruşturulmasında, soruşturmanın selameti halamından 
bir önlem alınması düşünülmekte midir?" 

Değerli arkadaşlarım, adı geçen görevlilerle ilgili olarak yapılan şikâyetler 1990 yılı ve 1991 
yılının ilk aylarına ait yalanmalar şikâyetlerdir. Bunlardan saptayabildiğimiz 10 şikâyet olmuş
tur ve dokuz tanesi bakanlığım döneminden önce sonuçlandırılmıştır. Kısa kısa size konularını 
sunmak istiyorum. , 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral hakkında, Yal
çın Büyükdağlı'nın şikâyeti ile ilgili olarak inceleme yaptırılmış; hakkında işlem yapılmasına 
yer olmadığına o dönemde karar verilmiştir. Şikâyetin konusu: Basın toplantısı düzenleyen avu
katları gözaltına aldırdığı ve bir avukatın ev ve bürosunda arama yaptırdığı. Şikâyet tarihi. 
8.1.1991. Karar tarihi: 23.5.1991. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral ve Cumhuri
yet Savcısı Nuh Mete Yüksel haklarında, Ali Koç ve arkadaşlarınca yapılan şikâyet üzerine, 
işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Şikâyet konusu; Antidemokratik tutum ve 
davranışlar içinde oldukları, avukatlara baskı yapıp, savunmaları engelledikleri, Şikâyet tari
hi: 17.1,1990. Karar tarihi: 16.3.1990. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral ile Cumhuri
yet Savcıları Tevfik Hancılar, Ülkü Coşkun haklarında, Avukat Rasim öz ve Avukat Engin 
Cümen'ın şikâyetleri üzerine yaptırılan inceleme sonunda, işlem yapılmasına yer olmadığına 
karar verilmiştir. Şikâyetin konusu; Gözaltına alınan milletvekilleriyle görüştürülmedikleri, Baş
bakanlığın genelgesine aykırı hareket ettikleri. Şikâyet tarihi: 14.11.1989. Karar tarihi: 16.3.1990 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral ile Cumhuri
yet Savcısı Ülkü Coşkun haklarında, Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı'nın şikayetiyle ilgili ola
rak yaptırılan inceleme sonunda, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Şikâyet 
konusu; Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yemek boykotu nedeniyle çıkan olayların soruştur
masında keyfi davranışta bulunmak ve kanunsuz emirler vermek. Şikâyet tarihi: 12.6.1989. Karar 
Tarihi: 25.5.1990. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral hakkında, Avukat Ersan 
Sansal ve arkadaşlarının şikâyeti ile ilgili olarak yaptırılan inceleme, işlem yapılmasına yer ol
madığına karar verilmiştir. Şikâyet konusu: Avukat Gürbüz özaltın'dı ve Hasan Şahin'i gözal
tına aldırarak sorgulamalarını polise yaptırdığı. Şikayet tarihi: 31.5.1990. Karar tarihi: 31.7.1990. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral hakkında, Avukat Hasan 
Ürel ve arkadaşlarının şikâyeti üzerine yaptırılan incelemede, işlem yapılmasına yer olmadığı
na aynı yılda karar verilmiş. 
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Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral ile Cumhuri
yet Savcısı Nuh Mete Yüksel haklarında, Cumhuriyet Savcısı Ülkü Coşkun'un kendisine haka
ret edildiğinden bahisle vermiş olduğu dilekçe üzerine, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevi
ne girmediği halde, adli soruşturma başlatmaktan dolayı yaptırılan soruşturma sonucunda, 
görevde kayıtsızlık ve düzensizlik gösterdiklerinden haklarında disiplin cezası uygulanması ta
lep edilmiştir. Şikâyet tarihi: 28.5.1990. Karar tarihi: 10.1.1991. Bu da, işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ülkü Coşkun hakkında, Sadret-
tin Kızılkoyun'un şikâyeti üzerine, gerekli incelemeye başlanılmıştır. Şikâyet konusu: Taraflı 
davranarak görevi kötüye kullanmaktır. Bu soruşturma halen devam etmektedir. 

9 uncu şikâyet konusu: Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cuhuriyet Savcısı Ülkü Coş
kun hakkında, Avukat Erzan Erzurumluoğlu'nun şikâyeti üzerine yaptırılan incelemede, iş
lem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Bu şikâyetin konusu: "Avukatların gözaltın
da bulunan müvekkilleriyle görüşmelerine izin vermediği" şeklinde idi. Şikâyet tarihi: 3.1.1990. 
Karar tarihi: 31.1.1990. 

Yine, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ülkü Coşkun hakkında, 
"Güneş ve Yeni Asır gazetelerinde çıkan haber yazılar nedeniyle, göreviyle bağdaşmayan bir
takım yanlış değerlendirmelere yol açacak biçimde icapsız konuşmak" iddiasıyla bir şikâyet 
yapılmıştı. Bu konuda yapılan inceleme de sonuçlanmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gürkan, konuşacak mısınız? 

™ H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Yeterli buluyorum, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru önergesi sahibi sayın milletvekili konuşmak istememektedir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

3. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı hakkındaki id
dialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki soru önergesiyle ilgili mehil talebi vardır. 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller 'in, mal beyanı ile 
ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı 
Tansu Çiller'in mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin, Devlet Ba
kanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Pakdemirli?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. -— Bayburt Milletvekili Bahaltin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs ve askerlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (6/6) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan ya
bancı üs ve askerlere ilişkin, Başkandan sorusu bulunmaktadır. 
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Sayın Elçi?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayırt Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

1. Ülkemizdeki yabancı üs ve askerler nerelerde, ne kadar ve hangi amaçlarla bulunmak- . 
tadırlar? 

' 2. Bunların hukukî, siyasal ve askerî statüleri nedir? 
3. Bu üs ve güçlerin, millî bütünlüğümüze, egemenlik ve bağımsızlığımıza karşı tehdit 

oluşturması mümkün müdür? 
4. Bu üs ve güçlerden kurtulmak için hükümetçe alınacak tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz; buyu
run efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs ve asker
lere ilişkin olarak sordukları ve Sayın Başbakanımız tarafından cevaplandırılmasını istedikleri 
sözlü soru önergesine, Sayın Başbakanımız adına cevap arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle belirtmek isterim ki, ülkemizde yabancı üs 
bulunmamaktadır. Soru önergesinde "üs" olarak adlandırılan ortak savunma tesisleri, NATO 
Antlaşmasına dayanılarak, Amerika Birleşik Devletleriyle imzalanmış anlaşmalar kapsamın
da, ülkemizde, ortak savunma gayesiyle kurulmuş tesisler olup, bu tesislerde, toplam olarak 
4 700 Amerika Birleşik Devletleri askeri bulunmaktadır. Bunlar, Adana-încirlik, Sinop, 
Diyarbakır-Pirinçlik ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bazı küçük birimler olarak sayılabilir. 

Ayrıca malumları olduğu üzere, Irak'Iı sığınmacılar konusuyla bağlantılı olarak İncirlik 
ve Diyarbakır-Pirinçlik tesislerinde geçici olarak konuşlandırılmış bulunan ve ülkemizdeki ka
lış süresi Yüce Meclis tarafından 6 ay uzatılan çokuluslu koalisyon gücü de bulunmaktadır. 
Bu güç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa silahlı kuvvetleri unsurlarından oluş
makta olup, toplam personel mevcudu 1 700 civarındadır. 

Bu tesislerin hukukî dayanağı, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış bulunan NATO 
Antlaşması kapsamında ortak savunma amaçlarıyla ilgili ülkeler arasında yapılmış olan anlaş- ' 
malardır. Bu anlaşmaların siyasal ve askerî statüleri özellikle şu şekildedir: 

Söz konusu tesisler, anlaşmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri tesisleri olup, Amerika Birle
şik Devletlerinin bu tesislerde ortak savunma faaliyetlerine katılmasına izin verilmiştir. Tesisle
rin komutanları Türktür ve her türlü faaliyet Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol ve gözetimin
de sürdürülmektedir. Bu tesis ve güçlerin millî varlığımıza, egemenlik ve bağımsızlığımıza kar
şı tehdit oluşturması mümkün görülmemektedir. Tam aksine, NATO kolektif savunmasının bir 
neticesi olarak savunmamıza katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca, söz konusu tesislerde, millî var
lığımızı korumak amacıyla gerektiğinde her türlü kısıtlayıcı tedbirleri alma hakkımız antlaş
malar uyarınca da mahfuz tutulmuş bulunmaktadır. 

— 546 — 



T.B.M.M. B : 23 8 . 1 1992 0 : 1 

Durumu Yüce Meclisimize saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın elçi, konuşacak mısınız? 
BAHATTİN ELÇt (Bayburt) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Elçi. ' 
BAHATTİN ELÇt (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Değerli Bakanımızı 

dinledik; biz de konu üzerinde kendi görüşlerimizi arz etmek istiyoruz. Bu vesileyle, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, son derece önemli ağırlıkta olmasına rağmen, konunun birkaç cümle 
ile geçiştirilmesi bizi son derece üzmüştür. 

Konu, her şeyden önce, egemenliğimizi ilgilendiren bir konudur. Şurada, "Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir'' cümlesi yazılı durmaktadır. Hal böyle iken, ülkemizde şu veya bu 
şekilde bulunan üslerin, tesislerin ve askerlerin egemenliğimizi tehdit eder noktada olduğunu 
gözden uzak tutmamak gerektir. Özellikle Çekiç Güç olayına baktığımız zaman, konunun ne 
korkunç boyutta olduğunu görmek mümkündür. Şu Çekiç Güç olayına bir dikkatinizi çekmek 
istiyorum. -

Sayın milletvekilleri, düşünün ki, güneydoğumuzda, bir üs, bir kuruluş ve askerler vardır. 
Amerika Birleşik Devletleri Sayın Cumhurbaşkanı, bu üssün orada kalmasını Hükümetimiz
den rica etmiştir. O halde, burada gözümüze çarpan bir gerçek vardır: Amerika'nın, Çekiç Güç'ün 
Türkiyemizde olmasında yararı ve çıkarı vardır. Batı da, çeşitli vesilelerle, Çekiç Güç'ün Tür
kiye'de bir süre daha kalmasını istemektedir. O halde, Batı'nın da Çekiç Güç'ün varlığında, 
Türkiye'de durmasında bir çıkarı vardır. 

Yine, PKK lideri Apo'nun beyanatına göre, Çekiç Güç'ün güneydoğuda bulunmasının 
PKK'ya da yararı olduğu açıkça söylenebilmiştir. Burada bir konu var, bunun üzerinde dur
mak gerekiyor. Amerika'nın çıkarı ile Batı'nın çıkarı ile PKK'nın çıkarı nasıl bağdaşıyor, nasıl 
özdeşleşebiliyor? Bunun yanında, Türk Devletinin, Türk Milletinin çıkarı, PKK ile Amerika 
ile ya da Batı ile nasıl özdeşleşebiliyor? Bu, şu demektir: Egemenlik hakkımız kısmen devredil
me tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu, Türk Geza Yasasının 125 inci maddesinin ihlali manasına 
gelir. 

Bugün, ülkemizde, özellikle NATO'nun yeniden tartışıldığı, statüsünün tartışılır olduğu 
bir noktada ve NATO'nun kuruluş statüsünün ortadan kalktığı bir zamanda, hâlâ, NATO çer
çevesinde bunların bulunduğunu söylemek son derece yanlıştır görüşündeyiz. 

Ayrıca, biz bunların kendi içimize karşı kullanıldığından da şüphelenmekteyiz, özellikle 
Çekiç Güç bölgeye geldikten sonra, güneydoğudaki terör hareketi giderek ivme kazanmıştır. 
PKK lideri, "Çekiç Güç oraya geldikten sonra biz ancak rahat nefes almaya başladık" diyebil
miştir. O halde, egemenliğimiz tehdit altındadır ve bunların egemenliğimizin aleyhine kullanıl
maması ihtimali son derece azdır. Biz, her şeyden önce egemenliğimizin, bağımsızlığımızın gölge 
altına düşmemesi için, alınması gerekli ilk tedbir olarak şunu söylüyoruz; öteden beri savuna-
geldiğimiz görüşümüz şudur: Kendi ekonomik bağımsızlığımızı kazanmadıkça, kendi ağır sa
vunma sanayimizi kurmadıkça, egemenliğimizi kazanmamız, bağımsızlığımızın üzerindeki tehdit 
gölgesini kaldırmamız mümkün değildir. 

Bu temennilerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Soru cevaplandırılmıştır. » 
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6, — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynaktan, kimlere ve hasü ve
rileceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/7) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kay
naktan kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Gedik?.. Burada 
Sayın Devlet Bakanı?.. Burada 
önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Sorular: 
Basında yer alan "Genç Müteşebbislere-yatırimcılara-faizsiz kredi verilecek" beyanatını

zın açıklığa kavuşması için: 
a) Faizsiz kredinin kimlere ve nasıl verileceğinin? x • • 
b) Faizsiz kredinin kaynaklarının, 
c) Bu krediyi alabilmek için hangi kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğinin, 
açıklanması. 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakam Sayın Akm Gönen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa 
Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in soru önergesini cevaplamak üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. 

Soru, Avrupa'da, özellikle Ortak Pazar ülkelerinde "risk sermayesi" diye tanımlanan uy
gulamanın Türkiye'ye gelmesi şeklindeki bir hazırlıkla itgilidiri. 

Bilindiği gibi, Avrupa'da, özellikle Ortak Pazar ülkelerinde, özellikle de, İngiltere'de 1980 
yılından beri, Risk Sermayesi Kurumu vasıtasıyla, bilgi birikimi olan sermayesi, parası olma
yan, yatırım yapma azminde olan genç müteşebbisleri kurulan bir Risk Sermayesi Kurumun
dan destek sağlanması yoluyla, desteklemek için yapılan uygulama şeklindedir. Biz de, Hükü
met olarak, bu uygulamayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşımızın sorularını tek: tek cevaplamaya çalışacağım. 
"Kime verilir?" diyorlar. Kurulmakta olan şirketlere veya yeni kurulan şirketlere verile

cek. 
"Ne zaman verilir?" diyorlar. Kuruluş aşamasında veya genişlemelerinde kaynak sağla

mak için kullandırılacak. -
"Nasıl verilir?" diyorlar, \atinm şirketleri veya görevlendirilmiş diğer bazı kuruluşlar ara

cılığıyla verilecek. 
Nasıl yapılacağına gelince: Bu şirketlerin hisse senedi, o şirket ne kadar desteklenecekse, 

ne kadar finansman karşılanacaksa, o finansman miktarında hisse senedini, kuracağımız 
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Risk Sermaye Kurumu veya bir aracı kurul vasıtasıyla satın alınacak. Şirket belirli bir aşamaya 
geldikten sonra da bu hisse senetleri borsa aracılığıyla satılacak. Bu uygulama, Avrupa'da, özel
likle de İngiltere'de böyle olmaktadır. 

Günümüz dünyasında özel sektörün gelişimi için kullanılan araçlardan biri olan "risk 
sermayesi" kavramını da Türkiye'ye getirme arzusundayız. Bu risk sermayesi ile kuruluşla, özel
likle imalat sanayiini canlandırmayı hedef alıyoruz. 

Risk Sermayesi Kurumunu, özelleştirme uygulamasından elde edilen gelirleri aktararak 
çalıştıracağız. Kaynağı, öncelikle bu özellişterme gelirleri olacak. Gayesi, küçük ve orta ölçekli 
sanayiin canlandırılmasıdır. Yeni teknolojilerin ülkeye girmesi sağlanacaktır. 

"Bunun kriterleri nedir?" deniyor. Proje bazında kabul gören yatırımlara yapılan gele
neksel teşvik araçlarının yanında, koyacağımız kriterlerle de bu desteklenecek. Koyacağımız 
kriterler, hem sektör bazında önceden tespit edilmiş kriterler olacak hem de projeler bazında 
olacak; onlar da önceden ilan edilecek, sübjektif uygulamaların önüne kesin olarak geçilecek. 
Risk sermayesi ile destek yanında, şimdi halen uygulanmakta olan çoğu teşvik tedbirleri de 
proje bazında uygulanacak; ama bu uygulanırken de faizler sıfıra yakın -mümkün olabildiğin
ce düşük- tutulmaya çalışılacaktır. Bu projelerde kriter tespit edilirken şunları esas almayı dü
şünmekteyiz. Kârlılık oranı yüksek olan projelere, ileri teknoloji içeren projelere, istihdama 
katkıda bulunan projelere; yurt içi kaynak kullanımı yüksekliği olan projelere, dış rekabeti ar
tırıcı projelere öncelik verilecektir. 

Kısacası, hür teşebbüsü desteklemek, devletin ekonomideki payını azaltmak için Ortak 
Pazar ülkelerinde uygulanan Risk Sermayesi Kurumunun Türkiye'deki uygulaması şeklinde ola
cak. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Gedik; buyurun. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Devlet Bakanı
nın basında açıklanan cevabını doyurucu bulmadım. 

Birinci nedenimiz: Sayın Devlet Bakanının basında yer alan açıklamasında -seçim mey
danlarında da bu konuyu çok gündemde tuttukları için, biz bu soru önergesini bilfiil açıklan
ması için vermiştik; ama, bir diğer sayın devlet bakanımız bu konuda bir açıklama getirdi; bu 
açıklama da yeterli değildir; çünkü, Avrupa ve İngiltere'de uygulanan, "risk sermayesi" dedi
ğimiz konunun Türkiye'de daha henüz çalışması yapılmamıştır. Böyle bir konu da yoktur. Bu 
konuşma, sadece, diğer sayın devlet bakanının basına verdiği beyanatı kapatmak için gündeme 
getirilmiştir ve Sayın Bakanın da bu sözlü soru önergesini geçiştirir mahiyette yaptığı bir ko
nuşmadır. 

Geçen hafta yapılan bir açıklamaya göre, bugün ülkemizde enflasyon ortalama yüzde 71'dir. 
Banka faizlerimiz yüzde lOO'ün üzerindedir, yatırım kredilerimizin faizleri çok yüksektir. Ge
lişmekte olan bir ülkede böyle bir krediyi vermek ve bu konuda yapılacak çalışmaları uzun 
vadede yerine getirmek çok zordur. Onun için de, Sayın Bakanımızın bu konudaki açıklaması
nı yeterli bulmuyoruz. Bu beyanatı veren sayın devlet bakanının, bu konuda basında ve kamu
oyunda, "faizsiz kredi vereceğiz; yatırımcı hür teşebbüse, genç insanlarımıza faizsiz kredi 
vereceğiz" şeklindeki sözleri tamamen politikaya yönelik bir mesajdır. Onun için, bu konuda, 
bugün bakanlık yapan, eski devlet görevlisi bir milletvekili arkadaşın daha dikkatli olması ge-
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rektiği kanaatindeyim. Bize göre, bu kredinin verilmesi mümkün değildir ve şu anda, zaten 
karşımızdaki Hükümetin bu konuda yaptığı çalışmalar, hem kamuoyunda hem de vatandaş 
nezdinde dikkatle takip edilmektedir. 

Bu konudaki düşüncelerim bu yöndedir. Sayın Bakanımın bu konuyu tekrar gündeme ge
tirmesi dileğiyle, saygılarımı sunuyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gedik. •"• 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Ben, doyurucu cevap verdim zannediyo

rum; uygulamamız böyle olacaktır. 
BAŞKAN — Evet. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'm, 
hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçları bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/8) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ertelenmiştir. 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir 'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik ve sosyal haklarında ye
ni düzenlemeler yapılıp yapûmayacağtna ilişkin Millî Eğilim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, eko
nomik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin, Millî Eğitim 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kesebir?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere, soru ertelenmiştir, 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — 7 nci soruyu görüşmedik Sayın Başkan.' 
BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 

"bir birleşimde, bir zatı muhtereme ait soru önergesi görüşülürse, müteakip aynı zata ait öner
ge, bilâhara ele alınır" hükmünü içermektedir. 
* Arz ediyorum. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Teşekkür ederim. 

9. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Anonim Şirketine 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/10) 

' , BAŞKAN — 9 uncu sırada, Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Kars Süt Ürünleri ve 
Gıda Sanayii Anonim Şirketine ilişkin, Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nacitarhan?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Ekteki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla, 
Zeki Nacitarhan 

. • ' . ' • • Kars 
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Kars ili, göçün en yoğun olduğu illerimizin başında gelmektedir. İnsanların göç etmeleri
nin, doğup büyüdüğü topraklardan koparak sanayinin geliştiği bölgelere yerleşme mecburiyet
lerinin bir tek nedeni var: Bulundukları bölgelerde geçim sıkıntısı çekmeleri. 

Doğu Anadoluda özellikle de Kars'ta yaşayan insanların büyük bir çoğunluğunun geçim 
kaynağı hayvancılık, özellikle de sütçülük ve süt mamulleri imalatıdır. 

İl nüfusunun hayatında çok önemli bir yeri olan sütçülüğün gelişmesine büyük katkıları 
olan süt ve mamulleri fabrikası yıllardır uyguladığı avans vererek, süt alımını gerçekleştirmek 
bu bölgedeki süt üreticisinin 60 yıla yakın bir süredir alışık olduğu bir alışveriş düzenidir. Oy
sa, 1986 yılında Kars Süt ve Mamulleri Farikası özel sektöre 9 yıllığına kiraya verilip, bölge 
süt üreticisinin yaşamında çok önemli yeri olan faaliyetlerinden vazgeçince, bölgedeki hayvan
cılığın ve.sütçülüğün gerilemesiyle birlikte, insanların batı illerine akıl almaz bir göçün de önemli 
nedenlerin başında gelmektedir. 

Kars Süt Fabrikası, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 3 Aralık 1985 tarih 
ve 13 sayılı kararlarıyla 9 yıllığına kiraya verilmesi kararı alınmış ve 11 Nisan 1986 yılında Taci-
roğlu Şirketler Grubundan Peysan A.Ş.'ye kiraya verilmiştir. 

1. Kars Süt Fabrikası bir kamu kuruluşu olarak 1968 tarihinden beri bölgeye sağladığı 
faydaların sayılmayacak kadar çok olduğu gerçeğini düşünürsek, özel sektöre kiraya verilmesi
ni neyle açıklarsınız? 

2. Bu fabrika, özel sektörün süt üreticisine ve bölge ekonomisine çok daha yararlı olaca
ğı düşüncesi ile kiraya verilmiş ise, istenen sonuç elde edilmiş midir? 

3. Kars Süt Fabrikasının kuruluş amacı, bölge süt üreticisinin desteklenmesi ve ülke eko
nomisine daha fazla katkıda bulunmak olduğuna göre, kiralama süresinde de özel sektör aynı 
amaca hizmet etmiş midir? 

4. Kars Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1988, 1989, 1991 yıllarında Kamu Or
taklığı İdaresinden almış olduğu yatırım ve işletme kredilerini yerinde ve amacına uygun kul
lanmış mıdır ve alınan kredinin miktarı ne kadardır? 

5. Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş.'ne, Süt Kurumu, 1986 tarihinde °7o 15'lik hisse 
ile ortak olmuştur. Ancak, 233 sayılı K.H.K.'nin 27/1 maddesine göre alınmış bir koordinas
yon kurulu kararı var mıdır? 

6. 1991 yılı içerisinde Kars Gıda Sanayi için Cumhuriyet Savcılığınca taahhüdünü yerine 
getirmemek ve makinaları amaç dışında kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma yapılmış mıdır, 
sonuç Süt Endüstrisi Kurumu tarafından bilinmekte midir? 

7. Kars Süt ve Mamulleri Müessesesi alanında bulunan lojmanları, Kars Gıda Sanayi 
personeli dışındaki şahıslara kiraya vermesi ve 5 yıl süreyle bakım ve onarım yapmamasına 
karşılık Süt Kurumu yetkilileri herhangi bir tespitte bulunmuşlar mıdır? 

8. Süt Endüstrisi Kurumu °/o 15'Ie ortak olduğu Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş.'nde 
(1) yönetim kurulu üyeliğiyle temsil edilmekte, bu yönetim kurulu üyesi geçen 5 yıl içerisinde 
şirketin çalışmalarıyla ve yapılan kiralama şartnamesine uyup uymadığınrrapor etmiş midir? 
Rapor etmiş ise neler tespit etmiştir? 

9. Süt Endüstrisi Kurumu, kiraya verdiği Kars Süt ve Mamulleri Fabrikasının faaliyeti
ni, kiraya verdiği şirket tarafından yok denecek kadar azaltarak sürdürmesine neden seyirci 
kalmıştır? 
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10. Hükümet olarak, süt taban fiyatı uygulamasına geçilip geçilmeyeceği ve Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesindeki süt üreticisinin zorlukları dikkate alınarak bu bölgedeki süt 
üreticilerin*; daha farklı bir teşvik ve destekleme priminin ödenmesi uygulamasına gidilecek 
midir? , 

11. Kars Süt ve Mamulleri Fabrikasının 1986 Öncesi ve sonrası yıllarda, yani, özel sektö
re kiralanmadan önceki yıllarda ve sonraki yıllarda aldığı yıllık süt miktarları ne kadardır? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cev
heri. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan,, sayın milletvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Zeki Nacitarhan arkadaşımızın, dinlediğiniz 
gibi, 11 maddeyi içeren sözlü sorusu, aynı zamanda Tarım Bakanlığının birtakım sıkıntılarını 
da Yüce Meclisin huzuruna getirmesine vesile olduğu için kendilerine ve izniniz için de zatı 

. âlinize teşekkür ederim. " •/-

Değerli arkadaşlarımızın, 11 maddeyi ihtiva eden sorularının bir kısmı rakamları ve tek-
. nik bilgileri ihtiva ettiği için izninizle aynen okuyarak arzı cevap etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşımız, sorusunun birinci kısmında, bölgeye faydalı hizmetlerde bulunduğu 
ifade edilen Kars Süt Fabrikasının özel sektöre ldraya verilmesinin sebebini sormaktadır. 

Değerli arkadaşımıza benim buradan vermek mecburiyetinde olduğum cevap, bu soru
nun cevabını benim de bugüne kadar aramakta olduğumdur. . 

Geçmişte, milletvekilliği dönemimde zaman zaman giderek ve bizzat orada da kalarak gör
düğüm kadarıyla başarılı çalışan bu süt fabrikası özel sektöre kiralanmıştır. Bunun gibi, daha 
birçok müesseseler; çalışan ve kâr eden müesseseler de geçtiğimiz dönem içerisinde, özel sek
töre verilmiş; buna mukabil, çalışmayan, zarar eden, hatta batık birtakım müesseseler ise dev
letçe satın alınmıştır. Onlar da sorulursa, hatta sorulmadığı zaman da araştırmalarımızın içe
risinde getirilecektir. 

Bu fabrikamız kurum tarafından çalıştırılsaydı, kanaatimiz odur ki, mutlaka daha faydalı 
olurdu. Çünkü, bugün 35 tane süt fabrikasından -ki, aşağı yukarı tamamı 1984 dönemine da
ha önceden devredilmiştir- 11 tanesi muattal haldedir; çalışmaz haldedir; kapılarına kilit vu-* 
rulmuştur ve bunların asıl dikkate değer tarafı da, çoğunun, hayvancılığın yoğun olduğu doğu 
bölgesinde olduğudur. Yani, doğunun makus talihini, doğunun fabrikalarını kapatmak sure
tiyle ifa edilmiş bir dönemin içerisinden gelmiş olduğumuzu, gerekirse oradaki fabrikaları da 
isimleriyle arz etmek suretiyle ifade edebilirim. Bunun bir tanesi Ağrı Süt Fabrikasıdır.Ekono-
mik işler Koordinasyon Kurulundan, bu fabrikanın Peysan Anonim Şirketine kiralanmak üze
re bir karar alınmıştır. 

Değerli arkadaşımızın ikinci sorusunda, fabrika, özel sektörün süt üreticisine ve bölge eko
nomisine çok yararlı olacağı düşüncesiyle kiraya verilmiş ise, istenen sonucun elde edilip edil
mediğini sormaktadır. 

Birinci soruyu, belki sorunun muhtevasını taşarak cevapladığımda, zannediyorum bu kıs
mı da cevaplamış oldum. İstenilen maksat hâsıl edilememiştir ve bu fabrika bugün muattal 
haldedir. Aşağıdaki soruların cevaplanmasında da görüleceği Üzere, kendilerine verilen kredi
ler de tahsil edilme durumuna gelmiştir, bir kısmı da tahsil edilmiştir. 
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Üçüncü sorusu, "fabrikanın kuruluş amacı, bölge süt üreticisinin desteklenmesi olduğu
na göre, kiralayan özel sektör aynı amaca hizmet etmiş midir" şeklindedir. Edememiştir ve 
edememiş olmasının sebebi de, aynı zamanda, yalnız kendisinden kaynaklanan değil, o bölge
de, daha doğrusu o sektörde uygulanan hayvansal politikanın, bizim bugünkü anlayışımıza 
ve ifademize göre, yanlışlığından kaynaklanmaktadır. 

Bu sorunun dışındaki bir konudur; ama, değerli aradaşlarımızın bilmesi gerekir. Bugün 
29 tane et kombinasının yarısından fazlası çalışmaz haldedir veyahut son derece gayri ekono
mik şartlar içerisinde, sadece istihdama hizmet etmek üzere ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. 

Fabrikayı kiralayan kuruluşun, yani Peysan'ın, 1988, 1989 ve 1991 yıllarında Kamu Or
taklığı İdaresinden almış olduğu yatırım ve işletme kredilerini amacına uygun olarak kullanıp 
kullanmadığı ve alınan kredinin miktarı arkadaşımız tarafından sorulmaktadır. 

Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Ticaret Anonim Şirketinin, Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığından almış olduğu krediler muhtevası aynen şöyledir: Adı geçen şirkete 27.10.1988 tarih 
ve 88/105 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile -doğuda hayvancılığı kalkındırma, hayvan
sal ürünler yönünden, hiç olmazsa eskiden olduğu kadar, o dönemin şartları içinde yaşatmak 
amacıyla meselelere bakması gereken Yüksek Planlama Kurulu- bu fabrika elden çıkarılmış 
ve ayrıca bunlara 700 milyon lira b\r, bir de 400 milyon lira kredi verilmiştir. Yani, hem fabri
kayı vermişiz hem de arkasından krediyi vermişiz. Ayrıca, yine, Türkiye Kalkınma Bankasın
dan 17.6.1991 tarihinde 550 milyon; 20.6.1991 tarihinde, yani üç gün sonra, 950 milyon daha 
verilerek, toplam 1,5 milyar lira işletme kredisi tahsis edilmiştir. Haziran ayının 17 sinde 550 
milyon lira veriliyor, üç gün sonra 950 milyon lira daha veriliyor. Bunu, o dönemdeki bu uygu
lamanın hesap kitap anlayışını göstermesi bakımından dikkate değer buldum, onun için arz 
ediyorum. Bütün bu kredi desteklerine rağmen -hem fabrikayı vermişiz hem de arkasından kre
dilerini vermişiz, işletme kredilerini vermişiz, buna rağmen- bu kredileri amaçlarına uygun kul
lanamadıkları için, 8.11.1991 tarihinde, faizi ile birlikte bu krediler şirketten tahsil edilmiştir. 

Değerli arkadaşımız, 5 inci soruda, 1986 yılında Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Ano
nim Şirketine yüzde 15'Iik hisse ile ortak olan Süt Kurumu ile ilgili olarak, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 27/1 maddesine göre alınmış bir koordinasyon kurulu kararının olup 
olmadığını sormaktadır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün, Kars Süt Endüstrisi Süt Ürünleri 
ve Gıda Sanayii Anonim Şirketine yüzde 15 oranında, 120 milyon Türk Lirası sermaye ile işti
rakine, Yüksek Planlama Kurulunun 10.8.1988 tarih -bunları yazılı olarak da takdim edece
ğim, çünkü birçok teknik bilgiyi de ihtiva etmektedir. Değerli arkadaşımızın Bakanlığı teşrif 
ederek, bu çalışmaların daha derinleştirilmesine yardımcı olmasını da özellikle rica ediyoruz-
ve 88/66 Sayılı kararı ile karar verilmiştir. 

6 ncı sorusunda, 1991 yılı içinde Kars Süt Sanayii için Cumhuriyet Savcılığınca soruştur
ma yapılmış mıdır diyor değerli arkadaşımız. Evet, soruşturma yapılmıştır ve soruşturma ha
len sürdürülmektedir. Bu konu Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş olduğu için, Anayasamı
zın hükümleri gereğince, tabiatıyla meselenin bu safahatıyla idarenin ilişiği kesilmiştir. 

Değerli arkadaşımızın 7 nci sorusunda; Kars Süt ve Mamulleri Müessesesinde bulunan 
lojmanların kiraya verildiği ve binaların bakım ve onarımının yapılmadığı, bu durumdan Süt-
Kurumu yetkililerinin herhangi bir tespitte bulunup bulunmadığı sorulmaktadır. 

Burada* da, Kars Süt ve Mamulleri İşletmesi alanında bulunan lojmanların, valilik taîi-
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matı ile, ö günün şartlan içerisinde, ICars'a Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımıza sembolik bir 
ücretle kiraya verildiği, şirket yetkililerince tespit edilmiştir. Ancak, bu da amaca uygun bir 
kullanım sayılamaz. Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımızın yerleştirilmesi, muhakkak ki, 
Türk Devletinin ve toplumunun bir görevidir. Ancak, işlemekte olan bir fabrikanın lojmanla
rının buna tahsis edilmiş olmasının da uygun bulunmadığını ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi tahkik edilmektedir. Teftiş Kurulunu da, arkadaşı
mızın, mütemmim, tamamlayıcı bilgilerini almak üzere beklettim. Eğer, arkadaşımızın, bu so
rusunu cevapladığımızda tatmin olmadıkları istikametinde yeni beyanları olursa, onlarla bir
likte de konuyu tahkik ettireceğimi Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 

"Süt Endüstrisi Kurumunun, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Anonim Şirketindeki yö
netim kurulu üyesi, geçen beş yıl içerisinde şirketin çalışmaları ve yapılan kira şartriarhesiyle 
ilgili olarak bir rapor tanzim etmiş midir? Rapor tanzim etmişse neler tespit etmiştir?" 

Burada bir rapor tanzim edilmiştir. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunu temsilen şirket yö
netiminde bulunan yönetim kurulu üyesi, anasözleşme hükümleri çerçevesinde çalışmalarını 
sürdürmüş olup, tesisin çalışmalarının yetersiz olduğunu ve daha iyi hale getirilmesini rapor 
etmiştir. Bu rapor da derdesttir ve üzerinde çalışılmaktadır. 

9 uncu bölümde, "Süt Endüstrisi Kurumunun, kiracı şirket tarafından Kars Süt ve Ma
mulleri Fabrikasının faaliyetlerini azaltmasına neden seyirci kalınmıştır" denmektedir. 

İşletme, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından kiraya verilmemiştir. Yüksek Planla
ma Kurulu bir karar almıştır ve Yüksek Planlama Kurulunun kararına Süt Endüstrisi Kuru
munun uyup uymaması mevzubahis değildir. Kiralanmanın çerçevesi de yine Yüksek Planla
ma Kurulu tarafından çizilmiştir ve o çerçeve içerisinde, Kurum, sadece Yüksek Planlama Ku
rulunun almış olduğu bu kararı uygulamak durumunda kalmış ve ondan öte herhangi bir im
kâna sahip olamamıştır. 

10 uncu bölümde, "sütte taban fiyatı uygulamasına geçilip geçilemeyeceği, doğu ve gü
neydoğu bölgesindeki süt üreticilerine daha farklı bir teşvik ve destekleme primi ödenmesine 
gidilip gidilemeyeceği" sorulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, süt, hububat veya devlet desteklemesinde bulunan diğer mamuller 
gibi bir ürün değildir; çok çabuk bozulduğu için muhafazası zor şartlar ve pahalı imkânlar 
gerektirdiği için, destekleme alımları yapılacak ürünler içine dahil edilmesi, üzerinde kolaylık
la karar verilecek bir konu değildir. Buğdayı, hububatı alırız, bakliyatın içerisinde bile birbi
rinden farklı olanlar vardır; bir mercimeğin korunmasıyla bir buğdayın veya arpanın korun
ması birbirinden farklıdır. Bunu yapabilmek için geniş bir soğuk hava deposu zincirine ihtiyaç 
vardır ve her şeyden evvel 11 tanesi işlemez hale getirilmiş olan bu fabrikalarınjşlemesi lazım
dır ki, bu destekleme alımı düşüncesi içerisinde alınan ürün zamanında işlenebilsin ve devlete, 
topluma bir yük haline gelmemiş olsun. 

Süt sığırcılığını geliştirmek ve süt üreticilerini teşvik etmek amacıyla, kalkınmada önce
likli yörelerdeki üreticilerimize uzun vadeli krediye dayalı bir destek sistemini düşünmekteyiz. 
Çok çabuk bozulan ve muhafazası son derece güç ve nazik olan bir mamulü desteklemek yeri
ne; üreticiyi, üretim safhasında desteklemek, bize, şu anda daha mümkün, daha olabilir bir 
sistem, yöntem olarak görülmektedir. 

11 inci bölümde, "Kars Süt ve Mamulleri Fabrikasının, 1986 öncesi ve sonrası yıllarında 
aldığı süt miktarları" sorulmaktadır. 
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Tesisin, 1986 öncesi ve sonrası beş yılın süt alım miktarlarını arz ediyorum: 
• 1986 öncesi alınan süt miktarları: 1981'de 2 315 ton, 1982'de 4 944 ton -ki, bu, son on 

senenin en yüksek rakamıdır- 1983'te 3 499 ton, 1984'te 2 468 ton, 1985'de 1 970 ton, 1986'da 
650 ton, 1987'de 2 371 ton, 1988'de 1 857 ton, 1989'da 1 208 ton, 1990'da da -maalesef en 
düşük rakam- 639 ton. 

Soru önergesini bu şekilde cevaplamış olduğumu arkadaşımızın bilgilerine arz etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşımızın sorusuna cevabımız budur. Teşekkürlerimle arz ede
rim, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi, söz istiyor musunuz?... 
ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Nacitarhan; buyurun efendim. 
ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kars, hayvancılık, 

bakımından Doğu Anadolu'nun hatta Türkiye'nin en önemli, en büyük potansiyele sahip olan 
bir ilimizdir. Aynı zamanda, Kars, Türkiye'de göçün en yoğun olarak, en hızlı olarak gözlendi
ği, tespit edildiği bir ildir. 

Kars Süt Fabrikası, 1968 yılında bölge hayvancılığına, özellikle de süt sığırcılığına katkıda 
bulunmak üzere kurulmuştur. Kurulduğu günden beri amacına uygun olarak, hem bölge insa
nına ve hem de ülke ekonomisine gerçekten önemli katkılarda bulunmuştur. Şöyle ki; Türki
ye'de gravyer peyniri ilk defa Kars'ta yapılmıştır, halen de Kars'ta imal edilmektedir. Kars Süt 
Fabrikası, Türkiye'de ilk defa süttozu imal eden iki fabrikadan birisidir ve hatta bir dönemler, 
"Kars Süt Fabrikası" değil, "İstanbul, İzmir, Adana ve Kars Süt endüstrisi Kurumu Müessesesi" 
olarak, yani kapasitesi daha fazla olduğu için "müessese" olarak tabir edilmiştir. 

Kars Süt Fabrikası, tek vardiya ile günde 60 ton süt işleme kapasitesindedir. Çift vardiya 
ile çalıştığı zaman günde 120 ton süt işleme kapasitesindedir. Kars Süt Fabrikası, gerçekten, 
1985 yılına kadar kuruluş amacına uygun olarak, bölge sütçüsüne hizmet etmiş ve Kars'taki 
süt fiyatlarının tespitinde çok önemli bir unsur olmuştur. Gelin görün ki, zamanın hükümeti, 
1985 yılında Kars Süt Fabrikasını kiraya verme ihtiyacını duymuştur, hem de Türkiye'de "Pey
nir Kralı" diye. tabir edilen bir değerli işadamına, onun yan kuruluşu olan Peysan adlı bir şir
kete 9 yıllığına kiraya verilmiştir. 

Bu fabrika, Ialettay'ın görev yapan, sadece kâr amacı güden bir fabrika değildi. Kurulu
şunda, kâr amacından öteye, bölgede yaşayan insanların, süt ve hayvan ürünlerini değeri fiyat
larla satmasına olanak sağlayan, fiyatını destekleyen, fiyatın teşekkülünde çok önemli bir un
sur olma görevini devam ettirmekteydi. 

Sayın Bakanımızın da izah etmekte çok zorlandığı veya cevap verme gereğini duymadığı, 
hatta "buna cevap veremeyeceğim" şeklinde cevapladığı için, izninizle bu kiralama konusunu 
cevaplayayım: 

Kars Süt Fabrikası,.o zamanki iktidarın yakın bir dostuna peşkeş çekilmek, yararlandırıl
mak, oradaki fabrikayı gerekçe göstererek kredilendirmek üzere kiraya verilmişti. Kiraya veril
diği günden itibaren, Kars Süt Fabrikası, geçmişteki görevlerinin hiçbirisini yerine getirmemiş
tir. Şöyle ki; Sayın Bakanımız, biraz evvel rakamlarla ifade ettiler, Kars'ta, bir yılda üretilebilir ^ 
süt miktarını, aldığım istatistikî bilgilerle size aktaracağım: Kars'ta, bir yılda üretilen süt 
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miktarı 280 bin tondur. Bulunabilir, yani satışa arz edilen süt miktarı, 136 500 tondur. Kars 
Süt Fabrikası, Taciroğlu Şirketler Grubunun emrine verildikten sonra, şirket, buradan, bir yıl
da, 1 200 ton süt almıştır. Bu rakam, üretilen sütün yüzde 2'sidir. 

Yine, gelin görün ki, zamanın hükümetleri bir karar almışlar; bu karara göre, süt Üretici
sine, sütlerini sattıkları imalat firmalarının kapasiteleri esas alınmak kaydıyla, bir destekleme 
primi ödemişlerdir. Bu destekleme primi, 19587 yılından itibaren ödenmeye başlanmıştır. Bura
daki ölçü şudur: Bir imalathane, daha doğrusu bir firma, bir yılda, bin ila 5 bin ton arasında 
süt işleyebiliyorsa ve bu firmanın, çelik kazanlı bir imalathanesi varsa, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının, bu tür firmalara süt veren süt üreticilerine Ödediği destekleme primi 90 lira; 
5 bin tonun üzerinde süt işleyen firmalara süt satabilen üreticiye ödediği destekleme primi de 
120 liradır. 

Ben, şöyle düşünüyorum: Kars sütçüsü, gerçekten desteklenmeye muhtaç, desteklenmeyi 
arzu eder durumda olan bir üreticidir. Şimdi, süt üreticisinin yüzde l'i, sütünü, bu firmalara 
sattığı için, üreticinin yüzde Tine isabet edecek kısmına destekleme primi ödüyor, yüzde 99'una 
prim ödemiyorsunuz. Şu yapılabilirdi: Vergideki otokontrolü de beraberinde getirmek üzere, 
Kars'ta, süt üreten ve mandıracılara, küçük işletmelere sütünü satan herkese, belli miktarda 
destekleme primi ödenebilirdi. Tabiî ki, süt üreticisi, mandıra veya işletmeye sütünü sattığı za
man, sattığı sütün miktarı kadar da belgeyi alıp, Ziraat Bankasına götürecek ki, bunun karşılı
ğında, litre başına isabet eden destekleme primini alabilsin. 

Kars'ta, 136 500 ton süt üreten üreticinin tümüne, eğer zamanın hükümeti destekleme pri
mi ödemeyi düşünseydi, o zaman, üreticinin yüzde 99'Iuk kısmı da süt üretimi destekleme pri
minden yararlanmış olacak ve aynı zamanda, her imalatçı, üreticiye belge verdiği için vergi ka
çırma gibi bir eylemi de olmayacaktı; yani, eğer, ben 100 ton süt alabilmişsem, bu 100 ton sü
tün karşılığında, bu belgeyi üreticiye verebilmişsem -ki, vermeye mecbur olacaktım- elde edile
cek peyniri sattığım zaman, bunun vergisini ödeyecektim. 

Burada ince bir espri var; bu tarihlerde, Kars Süt Endüstrisi Kurumu, özel sektöre kiraya 
verilmişti ve bu firma, aynı şartları haiz tek firma idi. Yıllardır Kars'ta çok önemli bir unsur 
var; Kars'ta süt alımı... 

BAŞKAN — Sayın Nacitarhan, sürenizi beş dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 
ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Toparlıyorum. 

Kars'ta, süt üreticisi, her yıl avans almak kaydıyla sütünü satar. Avans almadan süt alışve
rişi yapmak çok zordur; ama, bir prim esprisi koyarak, PEYSAN Şirketinin ayans vermeden 
süt alabilmesini sağlamak için böyle bjr esas getirilmiştir. 

Zamanım çok dar olduğu için ayrıntıya giremeyeceğim. Sayın Bakanıma detaylı bilgi ver
meye hazırım, kendisini ziyaret edip, bilgileri aktaracağım. 

Bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Kars'taki Süt Endüstrisi Kurumuna ait lojman
lar, önce göçmenlere kiraya verilmiş, çok kısa zaman sonra da göçmen aileler Kars'tan ayrıl
mışlardır. Bu lojmanlar, şirketin kendi tasarrufu olarak, dilediği adamlara, 200-300 bin lira 
karşılığında kiraya verilmiştin Sayın Bakanım, bir teftiş heyeti, bir müfettiş gönderebilirseniz, 
görülecektir ki, lojmanların beş yıldır bakımı yapılmamıştır; sıvası dökülmüştür, betonları kı
rılmıştır, merdivenleri çıkılamayacak haldedir; yürekler acısı bir durumdadır. 

Bir diğer konu olarak şunu söylemek istiyorum; Kars gibi, göçün yoğun olduğu yerlerde, 
hayvancılığı, sütçülüğü özendirmek ve orada yaşayan insanların rahat yaşayabilmelerine ve 
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karınlarını doyurabilmelerine olanak sağlamak açısından, Türkiye'de 1991 yılında destekleme 
primi olarak 58 milyar lira ödenmiştir. Doğu ve güneydoğudaki süt üreticisine önlenen mikta
rın, bu 58 milyar lira içerisindeki payı, yüzde 5 gibi, komik bir rakamdır. Eğer, 58 milyar lira
nın yüzde 10-15'Iik kısmını, doğu ve güneydoğudaki süt üreticisine destekleme primi olarak 
vermeyi planlarsanız, doğu ve güneydoğudaki süt üreticisine gerçekten çok büyük katkılarda 
bulunmuş olacaksınız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nacitarhan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

10. —Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiüer'in, bir terör örgütü elinde esir bulunduğu iddia 
edilen bir astsubay ile bir erin kurtartlması için ne gibi çalışmalar yapüdığma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/11) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör 
örgütü elinde esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi ça
lışmalar yapıldığına ilişkin, Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Şendiller?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) — Bir ay oldu; o zamana kadar asker ölür!.. 

11. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli toplantısına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, ertelenmiştir. 

12. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, birinci ve ikinci sınıf mükellefler için 1992 yılı 
defter tutma hadlerinin arttrûmaması nedenine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer/ Oral'-
m cevabı (6/13) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, birinci ve ikinci sınıf 
mükellefler için, 1992 yılı defter tutma hadlerinin artınlmamasının nedenine ilişkin, Maliye 
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. . 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. -

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Soru: 
1 inci ve 2 nci sınıf mükelleflerin 1992 yılında defter tutma hadlerinin en az enflasyon 

oranında niçin henüz artırılmadığının belirtilmesi? 
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BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral; 
buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, Vergi Usul Kanunumuzun 177 nci 
maddesinde düzenlenen birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin defter tutma hadlerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceği ve hangi ölçüde değiştirileceğine dair sorusuna bilgi vereceğim. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ertekin'in sorusu, sanıyorum, bizim düzenleme yaptığımız tarihten öncesine teka
bül ediyor. Çünkü, 26.12.1991 tarihinde Bakanlar Kurulu, bu hadleri yüzde 50 oranında artır
dı. Sanıyorum, yüzde 50 rakamı da makul bir artış olarak değerlendirilebilir. Zaten, Vergi Usul 
Kanununun, mükerrer 414 üncü maddesi, Bakanlar Kuruluna, bu konuda artırma yetkisi veri
yor; ama, "mutlak artırılır" demiyor. Buna rağmen, mevcut enflasyon oranı da dikkate alına
rak, yüzde 50 civarında bir artışa tabi tutulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Ertekin, söz istiyor musunuz?.. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'rdn, Nevşehir Lisesinde görevli bir öğretmen ile ilgili id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

BAŞKAN— 13 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde 
görevli bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Osman Seyfi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere, soru ertelenmiştir. 

14. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santrali'ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/15) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in sorusu, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

15. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu ili Gerede ilçesindeki yaylalarda bulunan evlerin 
ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/16) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu İli Gerede İlçesin
deki yaylalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Inceayan?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısına ve bunların 
yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü scru önergesi (6/17) 

BAŞKAN — 16 ncı sarada, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarı-
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lanların sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Halis?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri; gündemimizde mevcut sözlü soru önergelerinin, görüşmeleri böyle

ce tamamlanmıştır. 
Gündemin müteakip maddesine geçtiğimiz takdirde, çalışma süremizin yeterli olmayacağı 

düşüncesiyle ve grupların mutabakatıyla gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla gö
rüşmek için, 9 Ocak 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyo
rum. -

Kapanma Saati: 17.45 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 8 . 1 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

(3s^c) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1- — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizde
ki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko
nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/3) 

2. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına-kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

4. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçlan 
ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 

6. — Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dün
kü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

7. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin 
sorunları konusunda Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir E Tipi Cezaevinin bo
şaltılmasından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başsavcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle ilgili olarak idarî 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı hak
kındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/4) 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, mal 
beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5) 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs ve asker
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynaktan, kimlere 
ve nasıl verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/7) 

7 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili Cavit 
Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik ve sosyal 
haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

9. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Ano
nim Şirketine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elinde esir bu
lunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi çalışmalar yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

11. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli top
lantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, birinci ve ikinci sınıf mükellef
ler için 1992 yılı defter tutma hadlerinin artınlmamasımn nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

13. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli bir öğret
men ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santrali'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

15. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Bolu tli Gerede İlçesindeki yaylalarda bu
lunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/16) 

16. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısına 
ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/17) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi 
6.1.1992) 


