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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Zonguldak tli Kozlu bölgesi kö
mür havzasında meydana gelen grizu patlamasına ve bu sektörde çalışan işçile
rin can ve iş güvenliğine yönelik önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Ermeni çetecilerin Dağlık 
Karabağ'da Azerbaycan Türklerine saldırılarının soykırım ölçülerine vardığına 
ve bu konuda Batılı ülkelerin ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Onur Kumba-
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Sayfa 

3.—Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, kalkınmada öncelikli 
yörelerden olan Bingöl iline son onbeş yılda hiçbir ciddî yatırımın yapılmadığı
na, bölgede hüküm süren şiddetli kış nedeniyle ileride büyük sel ve toprak kay
maları olabileceği dikkate alınarak bu konuda tedbir alınmasına ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Bayındırlık ye İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn cevabı 594:598 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 598 
1. — Zonguldak Kozlu Kömür Ocağında grizu patlaması sonucu hayatları

nı kaybeden işçiler için saygı duruşu 598 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 598 
1, —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay

vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli ön
lemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 598:600 

2. — Ankara Milletvekili | . Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddia
larını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 600:601 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 601 
1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-özbekistan Dostluk Grubu 

kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/320) 601:602 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-Azerbaycan Dostluk Gru

bu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/321) 602 
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE ' 

MECLİS ARAŞTIRMASI 602 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 602 
1. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 47 arkadaşının, İmar Banka

sına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddi
asıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski 
bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Ad
nan Kahveci haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 602:623 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadışının, 30 Ekim 1989 
günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını 
uygulamaya devam etmek suretiyle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ınct maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 623:642 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 643 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI _ 643 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Da

yanışma Fonundan verilen eğitim bursuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/35) 643 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Kadınhanı-Saçıkara 
köyü içme suyuna Ilgın Şeker Fabrikasının atık sularının karıştığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/53) 644 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Başkanlıkça, 1992 Malî Yılı Genel ve ."Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerinde söz alma ve kayıt işlemlerine 
ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, ithali ve dağıtı
mı (10/28), 

Kocaeli Milletvekili Şevkef Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha adil hale geti
rilmesi (10/29), 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak (10/30), 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek (10/31), 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları tespit etmek (10/32), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Belçika'ya ve Dışişleri Baka
nının daveti üzerine Portekiz'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in beraberindeki 
heyete Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ali Dinçer'in de katılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi; 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
5 inci sırasına 48 saat geçmeden alınması ve gündemdeki diğer tasan ve tekliflerin numaraları
nın buna göre teselsül ettirilmesine, gündemin 6 ncı sırasına kadar olan kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşmelerinin 5.3.1992 Perşembe günü çalışma süresi içerisinde tamamlanamaması ha
linde, görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına, gerektiğinde saat 24.00ten 
sonra da çalışmalara devam olunmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 ar kadısının, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı ile 
yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sevgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sümer Oral haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin (9/2), yapılan ön-
görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 
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Gençlerin sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grubu ödına Grup Başkanvekilleri Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin önergeleri
nin öngörülmelerinden sonra açılması kabul edilen genel görüşme tamamlandı. 

4 Mart 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.25'te son verildi. 

Ytldırtm Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Cengiz Üretmen 
İstanbul Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

; e——, ; 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 3 . 1992 Çarşamba 

Tasarılar . 

1.— Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/352) (Tarım^ Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.3.1992) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kültür An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanurt Tasarısı (1/353) (Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kül
tür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/354) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.3.1992) 

4. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/355) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 

5. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 4jl Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/356) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 

6. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/357) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 
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Teklifler 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Göre Görevlerine 
Son Verilenlerin Görevlerine İadeleri Hakkında Kanun Teklifi (2/206) (Adalet ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in; 2.3.1984 
Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/207) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1992) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/208) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.2.1992) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarih ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/209) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26,2.1992) 

5. — Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın; 28.3.1983 
Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkulatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 33 üncü Madde (b) Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/210) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tariîıi : 26.2.1992) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; Sağlık Hizmetlerinin Tam Gün Çalışma Esasına Gö
re ve Tek Elden Yürütülmesine Dair Kanun Teklifi (2/211) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1992) 

7. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun; 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı Genel
kurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi (2/212) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1992) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; Görevi Başında ölen Kamu Görevlileri ile Silahlı Kuv
vetler ve Emniyet Mensuplarının Yakınları ile İlgili Kanun Teklifi (2/213) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1992) 

9. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 33 Arkadaşının; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandı
ğı Kanununun Ek 47 nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi ve (d) Bendinin Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/214) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.2.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Yozgat Milletvekili Mehmet Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görevden alın
dığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/213) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1992) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 
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3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/215) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1992) 

4 . — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendüler'in, TRT Kurumunda "İstisna akti" 
ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1992) 

5. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfı (Sl-
SATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.3.1992) 

6. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üretimine 
Türkiye'den bazı firmalarında yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi : 33.1992) 

7. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Bölgesinin 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.3.1992) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişehir 
ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3,3.1992) . 

9. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaadedilen Dum-
Iupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 33.1992) 

10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın toplantı
sında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 33.1992) 

11. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiştirilen 
patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi : 33.1992) 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Köyü va
tandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.3.1992) 

13. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve mey
velerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 33.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılığını dı
şa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1992) 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunlarını ve 
yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (Başkanlığa geliş tarifti : 28.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırma Ava 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

, 0 , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Çanakkale Milletvekili Rahmi özer'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bursa Milletvekili Turlum Tayan'ın, Zonguldak ili Kozlu bölgesi kömür havzasında meyda

na gelen grizu patlamasına ve bu sektörde çalışan işçilerin can ve iş güvenliğine yönelik önlemlere ilişkin 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekilinin gündem dışı söz istemi vardır; gündeme geçmeden 
önce, bu istemleri yerine getireceğim. 

İlk söz, Zonguldak'ın Kozlu bölgesindeki grizu faciası ile ilgili olarak, Sayın Turhan Ta-
yan'ındır. 

Grizu kazasında ölenlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz efendim. 
Turhan Bey, buyurun efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Zonguldak Kozlu 
havzasında meydana gelen grizu patlaması sebebiyle, son aldığımız rakamlara göre 87 işçimiz 
vefat etmiştir, 300'ün üzerinde yaralımız vardır, ölü sayısının artmasından endişe edilmektedir. 
Ağır yanık yaralılar, kısmen Zonguldak'ta, kısmen Ankara'da tedavi altındadırlar. 

Olayı haber alan Hükümet Yetkilileri, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Sağlık Bakanımız olay yerine gitmişlerdir. Temennimiz, ölü sa
yısının artmamasıdır. 

Değerli milletvekilleri, maden işçiliği, sektörün yapısı ve çalışma şartları bakımından, dün
yanın en zor işçiliğidir. Bu sektörde, teknolojinin hayli ilerlemiş olmasına rağmen, kazalar ve 
meslek hastalıklarının önü maalesef alınamamaktadır. Ancak, dünya uygulaması ve istatistik
lerden açıkça anlaşılmaktadır ki, bu sektördeki işçi sağlığı, korumadaki teknolojik gelişmeler; 
kaza sayısını hayli azaltmıştır; meslek hastalıkları da çok aza inmiştir. 
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Dünya vaki bu hızlı gelişmelere rağmen, bu bölgemizdeki kazaların bizi sık sık yaralar 
hale gelmesi, can ve mal kaybına sebebiyet vermesi, milletçe bizi üzmektedir. 

Bu konuda, uyarıcı tüm modern sistemler, artık, bu bölgeye getirilmeli ve yerleştirilmeli
dir. 1988 yılında madencilik sektörünün içinde bulunduğu problemlerle -işçi problemleri ve eko
nomik problemler de dahil olmak üzere- ilgili olarak, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Al-
tıner ve arkadaşlarının verdikleri Meclis araştırması; arkadan, yine, 1990 yılında Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan ve arkadaşlarının vermiş oldukları Meclis araştırması önergeleri ve 
araştırma çalışmaları, maalesef, bugün yaşadığımız acının önlenmesine; yani, sadre şifa olma
mıştır. 

1990 Martında 300 işçimizin ölümüyle sonuçlanan aynı bölgedeki grizu patlamasının aşa
ğı yukarı benzerini yaşamaktayız. Buradan tüm ilgililere sesleniyoruz ; Yeraltında geçimi için 
çalışan, aldığı parayla iki yakasını bir araya getiremeyen, çoluğuyla çocuğuyla hep sıkıntı çe
ken, özellikle bu sektörde çalışan işçilerimizin, can güvenliğinin, iş güvenliğinin sağlanması 
hususunda, Milletçe, Hükümetçe, Devletçe, Meclisçe gerekenleri mutlaka düşünmeli ve yap
malıyız. Artık, konuşma zamanı gelip geçmiştir. Kazalar oldukça, can kaybı oldukça konuları 
gündeme getirmek yerine, konuya ciddiyetle parmak basmak ve gerekenleri yapmak hususun
da, gerçekten, üzerimize düşeni yapmak konusunda, her zamankinden daha itinalı, daha he
yecanlı olmamız gerekmektedir. 

Ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Yetkililerden, konuyla ilgili olarak 
ciddî çalışmalar yapmalarını rica ediyoruz. Konu, artık, Türk Milletini gerçekten yaralamakta 
ve üzmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabahın erken saatlerinde Ankara'ya 100'ün üzerinde 
yaralı intikal etmiştir. Yine erken saatlerde, bu işçilerimizin şifa bulabilmeleri konusunda, yet
kililerin gerekli çalışmaları yapıyor olmasından dolayı memnunuz. Hükümet yetkililerinin, bu 
hastaları ziyaretinin hemen akabinde, alınacak tedbirler hususunda, gerek Meclisi aydınlatmak 
gerekse yaraya parmak basmak bakımından gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. 

Bu vesileyle, bu acının dinmesini; ölenlere rahmen, kalanlara da acil şifa diliyorum ve ko
nunun yakın takipçisi olacağımızı tekrar ifade ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Ermeni çetecilerin Dağlık Karabağda Azarbaycan 
Türklerine saldırılarının soykırım ölçülerine vardığına ve bu konuda Batılı ülkelerin ve Türkiye'nin tutu
muna ilişkin gündem dıştı konuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Onur 
Kumbaracıbaşı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Dağlık Karabağ olayları, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri hakkında, Zon
guldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) —T Yüce Meclisi saygıyla selamlarım ve çok önemli bir 
konuda bana gündem dışı konuşma olanağı verdiği için, Sayın Başkana şükranlarımı sunarım. 

Asıl konuya geçmeden önce Zonguldak'ta meydana gelen faciadan duyduğum yürek acı
sını belirtmek isterim.,Bu feci olayda yaşamlarını yitiren aziz işçilerimize Allah'tan rahmet di
lerim. Yakınlarına, Zonguldaklılara ve bütün milletimize başsağlığı dilerim ve henüz kurtulma 
umudu bulunanların bir arı önce esenliğe kavuşmalarını dilerim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ'da Azerbay
can Türklerine saldırıları soykırım ölçülerine varmıştır. Saldırılardan kaçmaya uğraşanlara, o 
arada kadınlara, çocuklara1 yapılan zulüm, en az, bundan bir yıl önce Kuzey Irak'taki halkın 
uğradığı zulüm kadar ağırdır. Fakat, Kuzey Irak'ta mazlumların yardımına koşmuş olan Batı 
ülkelerinden bazıları, şimdi, saldırganların, zalimlerin yanındadırlar; onlara her türlü silah yar
dımını yapmaktadırlar. Geçen yıl Kuzey Irak'tan kaçanlara şefkatle kucak açmış olan Türkiye 
ise, Karabağ'ın mazlum Türklerine, silah şöyle dursun, ilaç ve yiyecek yardımı bile yapmamış
tır, doktor, hemşire bile göndermemiştir. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Kızılhaç devreye girmeye hazırlanırken, Türk Kızılay'ı hâlâ harekete geçirilmemiştir. Tek 
teselli kaynağı, 28 Şubat günü Prag-'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesinde 
yapılan toplantıdan olumlu ve hakça bir karar çıkmış olmasıdır, ama, bir ateşkes düzenlemesi 
niteliğinde olan bu karar, soruna köklü bir çözüm getirmediği gibi, yaptırımdan da yoksun
dur. Nitekim Prag kararına karşın Karabağ'da saldırı, işgal, soykırım ve zulüm sürmektedir. 

Bu durumda Türkiye ne yapıyor; kendisi elini kıpırdatmadan Batı'yi yardıma çağırıyor. 
Batı, Yugoslavya'da devreye girdi de ne oldu; Yugoslavya'nın çözülüp, çökmesini kolaylaştırdı. 
Kıbrıs'a karıştı da ne oldu; Kıbrıs'ta çözümü büsbütün zorlaştırdı. Batı, Ortadoğu'ya karıştı 
da ne oldu; Ortadoğu'yu büsbütün karıştırdı. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Türkiye'yi üs gibi kullanarak, Kuzey Irak'ta, sözümona bir güvenlik bölgesi oluşturan Batılı 
ülkeler, Türkiye'nin güvenliğini büsbütün tehlikeye soktular. Şimdi de, yine, bazı Batılı ülkeler, 
saldırgan durumdaki Ermenistan'a yardım malzemesi göndermek için, Türkiye'yi bir üs ve köprü 
gibi kullanıyorlar. 

Türkiye, kendi güvenliğini de tehlikeye sokan Ermenistan saldırısı karşısında, akıl almaz 
bir çekingenliğe ve edilgenliğe saplanıp kalmış durumda. Türkiye, bu bağışlanmaz çekingenli
ğini ve edilgenliğini sürdürürse, yalnız Azerbaycan Türklerinin değil, bağımsızlığa kavuşan tüm 
Orta Asya Türklerinin de gözünde güvenilirliğini yitirir. Bunun da ötesinde, onların gönlünde
ki yerini yitirir. Yangına körükle gidenlerin karşısına, Türkiye, bir kova suyla bile çıkmıyor; 
Hükümet, durumu sözle idare ediyor... 

Oysa, kendimizi, bütün bölgemizi, hatta bütün dünyayı ilgilendiren böylesi bir sorun kar
şısında, Hükümetin görevi, söz üretmek değil, etkin çözüm üretmektir ve Türkiye'nin caydırı
cılığını göstermektir. (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, benim düşünebildiğim çözümler şunlardır : Ermenistan Cumhuriye
ti, işgal "ettiği Karabağ topraklarından çekilinceye ve Prag kararlarına uyuncaya kadar, Türki
ye, kendi hava sahasından ve topraklarından Ermenistan'a her türlü sevkiyatı ve ulaşımı dur
durmalıdır ve sınır kapılarını kapalı tutmalıdır. Azerbaycan'a insanî yardımın yanı sıra, her 
türlü askerî araç ve gereç yardımını da yapmalıdır. Türkiye, savaşa katılmaksınız, bu ülke yö
netiminin, Azerbaycan yönetiminin gereksinme duyabileceği askerî eğitimi de sağlamalıdır. 

Azerbaycan'dan coğrafî anlamda kopuk olan Nahçıvan kesimi, Türkiye'nin sınır komşu-
sudur. Sınırın iki yanında, soydaşlarımız olan akrabalar yaşamaktadır. Üstelik, 16 Mart 1921 
günü Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Dostluk ve Kardeşlik Antlaşmasının 3 
üncü maddesine göre, bu iki devlet, yani, Türkiye ile Sovyetler Birliği, Nahçıvan kesiminin ko
ruyuculuk hakkını, üçüncü bir devlete bırakmamak koşuluyla, Azerbaycan'a bağlı bir Özerk 
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bölge oluşturulması konusunda anlaşmışlardır. Yani, Nahçıvan için, Türkiye'nin, uluslararası 
hukuka dayalı bir tür garantörlük yükümlülüğü vardır. Gerek bu nedenle gerek sınır komşulu
ğumuz ve kolşuluğun da ötesindeki yakınlığımız nedeniyle, Türkiye, Nahçıvan'a yapılacak bir 
saldırıyı kendine yapılmış sayacağını derhal duyurmalıdır. 

Dün yayımlanan bir yazısında, İstanbul Milletvekili Sayın Coşkun Kırca'nın da belirttiği 
gibi, Türkiye, Ermenistan'la arasındaki sınıra, Baku'nun de onayını almak koşuluyla, askerî 
yığınak yapmalıdır. Azerbaycan'la Nahçıvan arasına Ermenistan toprakları bir duvar gibi gir
miştir. O yüzden, Azerbaycan'ın Nahçıvan'la coğrafî bağlantısı yoktur, güvenli ulaşım olanağı 
da yoktur. Bu durum, Türkiye açısından da büyük sakıncalar taşıyor. Çünkü, Azerbaycan'la 
Nahçıvan arasındaki coğrafî kopukluk sürdükçe, Orta Asya'dan veya Azerbaycan'dan Türki
ye'ye döşenecek döğalgaz ve petrol boru hatlarının İran'dan geçmesi gerekecektir. Bu kardeş 
ülkelerle demiryolu ve karayolu bağlantılarımızın da İran'dan geçmesi gerekecektir ve İran is
tediği an bunları kapatabilecektir. 

Nitekim, daha geçenlerde, Türkiye'nin Orta Asya cumhuriyetlerine karayoluyla gönderdi
ği elektronik malzemeyi, İran haftalarca engellemiştir. Üstelik, son haberlere göre, İran, şimdi, 
Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk cumhuriyetlerinin ortaklaşa kuracakları petrol ve döğalgaz 
boru hatlarının, kendi toprakları üzerinden Türkiye'ye değil, Körfez'e yöneltilmesini telkin et
meye başlamıştır. İran rejimi, güya, antiemperyalisttir; fakat, Orta Asya cumhuriyetleriyle Azer
baycan'ın petrolünü ve doğalgazını, sırf Türkiye yararlanmasın diye, Körfez de egemen olan 
Batı emperyalizminin kucağına akıtmayı yeğleyebilmektedir. 

Bütün bunları göz önünde tutarak, Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan'ı hakça bir sınır 
düzenlemesine ikna etmeye çalışmalıdır.:Bu konudaki somut önerim şudur : Ermenistan, ken
di topraklarının en güneyinden bir bölümü Azerbaycan'a bırakarak, Azerbaycan'la Nahçıvan 
arasında doğrudan bağlantı kurulmasına olanak vermelidir. Azerbaycan da, Karabağ'ın yo
ğun Ermeni nüfusu bulunan bir kesimiyle Ermenistan arasında doğrudan coğrafî bağlantı ku
rulmasına olanak sağlamalıdır. Bu karşılıklı sınır ve toprak düzenlemeleri, elbette iki tarafın 
da içlerine sindirebilecekleri hakça ölçüler içinde olmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılabilirse, 
Ermenilerle Azeriler arasındaki sürtüşmelerin fizik nedeni ortadan kalkmış olacaktır. Azer
baycan ile Nahçıvan birbirine kavuşmuş olacaktır. Orta Asya ile ve Azerbaycan'la Türkiye ara
sında doğrudan ve engelsiz bağlantı kurulabilecektir. Eğer Azerbaycan böyle bir çözümü onay
larsa, Türkiye, Ermenistan'ı da ikna etmek için elindeki coğrafî kozu kullanabilir; yani, Erme
nistan'a, Türkiye'den başka bir yoldan dünyaya açılamayacak durumda olan Ermenistan'a, dün
yaya açılabilmesi için gerekli ulaşım olanaklarını, ancak Azerbaycan'la böyle bir hakça çözümde 
anlaşması koşuluyla sağlayacağını bildirebilir. 

Türkiye ile Azerbaycan'ın yalnız birbirleri için değil, tüm bölge, için, Asya için ve dünya 
barışı için taşıdıkları önemi Atatürk'ün dilinden belirterek konuşmamı bitirmek isterim : 

1921'de Azerbaycan bağımsız bir devlet olmuş ve ilk iş olarak, Ankara'da, Türkiye ile dip
lomatik ilişki kurmuştu. 18 Ekim 1921 tarihinde, Ankara'da, Azerbaycan Büyükelçiliğine bay
rak çekme töreninde yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal şunları söylüyordu : "Azerbaycan, 
Asya'daki kardeş hükümet ve milletler için bir temas ve kavuşma noktasıdır. Azerbaycan'ın 
bu mevki-i mahsusu, vazifesini pek mühim kılmaktadır. Anadolu'da, bütün Asya'nın, bütün 
mazlumlar dünyasının, zulüm dünyasına doğru ileri sürdüğü bir vaziyette bulunmaktadır. 
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Anadolu, bu vaziyetiyle, bütün zulümlere, hücumlara, taarruzlara maruz bulunuyor; fa
kat, bu hücumlar, Anadolu'yu hedef almakla da kalmıyor; bu hücumların hedefi umumisi bü
tün şarktır. 

Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır; bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacak
tır. İşte, ancak o zaman, Garpta, bütün cihanda hakikî sükûn, hakikî refah ve insaniyet hü
küm sürebilecektir." 

Sayın milletvekilleri, zulüm ve hücumları önlemekte, 1990'lar Türkiyesinin de, 1920'lerdeki 
Türkiye kadar etkin ve başarılı olmasını dilerim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım, teşekkür ederim. (DSP, DYP, ANAP, RP ve MÇP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayin Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Bülent Ecevit, 
biraz önce, gerçekten, milletçe hepimizi son derece ilgilendiren ve üzen çok önemli bir konuya 
değindi. Dağlık Karabağ'da cereyan eden son olaylar ve çatışmalar, gerçekten son derece endi
şe verici bir boyuta ulaşmıştır. 

Çatışmalarda masum Azeri Türklerinin barbarca katladelmeleri, Milletimizi ve Hüküme
timizi derinden üzmüştür. Azeri Türklerinin acısını yürekten paylaşıyoruz ve huzurunuzda, tüm 
Türk Milleti adına, şehitlerin ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı ^diliyoruz. 

Kafkasya bölgesi, bizim için büyük önemi haiz bir bölgedir. Türkiye, bölgede mevcut ül
keleri, iç ve dış sınırların kuvvet kullanılarak değişmezliği, toprak bütünlüğü, egemenlik, içiş
lerine karışmama, sorunların barışçı yollardan çözümü ve insan haklarına saygı gibi, uluslara
rası hukuk kurallarına saygı temelinde, barış, istikrar ve refah içerisinde görmeyi arzulumakta-
dır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; çünkü, savaşa yönelik çağrışım yapabilecek her tür
lü davranıştan kaçınmak, bugün, ülkemizin, tüm dünyadaki ülkelerle birlikte kabul ettiği ve 
benimsediği yaklaşımdır. Bu cümleden olarak, Dağlık Karabağ'da son günlerde giderek tırma
nan ve önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan çatışmaların bir an önce sona ermesi ve 
sorunun barışçı şekilde çözüme bağlanması için yapılan girişimleri kesinlikle desteklemekteyiz. 

Bu yönde, Hükümetimiz aktif bir tutum içindedir. Bu konuda, hiçbir milletvekilimizin 
endişe duymaması gerekiyor. (ANAP sıralarından "ne yapıyorsunuz?" sesleri) 

Arz edeceğim efendim, telaş etmeyiniz. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının Prag'taki toplantısında -Sayın Ecevit'in de be
lirttiği gibi- Türkiye'nin katkısıyla, 28 Şubat günü, bir karar kabul edilmiştir. Buna göre, Dağ
lık Karabağ Bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyetinin bir parçası olduğu ve sınırlarının ihlal edil-
mezliği vurgulanmış ve tarafların toprak bütünlükleri garanti edilmiştir. Kararda, ayrıca, Dağ
lık Karabağ Bölgesinde bulunan tüm güçler arasında derhal ateşkes ilan edilmesi, çatışan ta
raflara silah ambargosu uygulanması, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 
kimselere yardım edilmesi ve soruna barışçı yollardan çözüm bulunması için her türlü çabanın 
gösterilmesi, bu amaçla, taraflar arasında diyalogun kurulmasına yardımcı olunması da öngö
rülmüştür. 
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Değerli arkadaşlarım, bu karar, Türkiye'nin aktif katkılarıyla alınmıştır. Barışçı bir çözü
mün temel unsurlarını içeren bir karardır. Dolayısıyla, Türkiye olarak bundan sonraki amacı
mız, mezkûr kararın, en kısa sürede daha etkili bir biçimde uygulanmasına yönelik olacaktır. 
Bıı meyanda, mezkûr kararda zikredilen ateşkesin bir an önce sağlanması, bizim açımızdan 
üzerinde en çok önemle durduğumuz noktayı oluşturuyor, keza, mezkûr kararda vurgulanan 
ve ateşkes sağlanmasıyla bunun sürdürülmesinde etkin rol oynayacak olan AGİK Gözlemciler 
Heyetinin bir an önce oluşturularak bölgeye intikali hususunda, tarafımızdan, ikili ve çok ta
raflı düzeylerde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Karabağ elden gitti yahu!.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-, 

BARACIBAŞI (Devamla) — Bu çerçevede, ülkemizi ziyaret etmekte olan bütün etkili ülke tem- , 
silcilerine, durum, kesin bir dille açıklanmış, izah edilmiş ve destekleri sağlanmıştır. Bu giri
şimleri devam ettiriyoruz. 

Yukarı Karabağ sorununa barışçı bir çözüm bulunması için en önemli husus, AGİK'te ka
bul edilen silah ambargosuna titizlikle uyulması ve taraflara da eşit davranılmasıdır. Getirilen 
silah ambargosunu uygulamak amacıyla, Dışişleri Bakanlığımız, iki gün önce bir açıklama ya
parak, Türk hava sahasından bölgeye giden uçakların kesinlikle denetleneceğini duyurmuş ve 
ilan etmiştir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ermeni liderlerini sınırdan nasıl geçiriyorsunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Bunun anlamı, bölgeye gidecek olan bütün uçakların sadece taşı
dıkları malzemeyi deklare etmeleri değil, ayrıca, Türkiye'ye iniş yaparak, denetlemeye müsaa
de etmeleridir. Türkiye'ye iniş yapmayı kabul etmedikleri takdirde, geçişlerine izin verilmeyecektir. 

Halen Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanımız, bu olaylar 
üzerine tekrar Azerbaycan'a dönerek, yetkililerle son durumu değerlendirecek, karşılıklı yapıl
ması gerekenleri kararlaştıracaktır. 

ALİ ER (İçel)— Ne zaman? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARAGIBAŞI (Devamla) — Bugün efendim, bugün. 

Bu konuda, Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin.barışçı politikasını vurgulamakla kalma
mış, 20 Şubattan beri sürekli olarak iki ülke arasında devam eden -ikisini de tanıdığımız iki 
ülke olarak vurgulayayım bu husumetin giderilmesinde arabuluculuk yapacağını kesin bir şe
kilde ilan etmiştir; ama, şu ana kadar, bu konuda bir talep gelmemiştir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ermenilere ağırlık veriyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Bu nedenle, Sayın Dışişleri Bakanımız, Kiev'den Azerbaycan'a 
geçerek, oradaki yetkililerle konuyu tekrar görüşecektir. 

Tabiî, Sayın Ecevit'in doğalgazla ilgili ifade ettiği tereddütler bilinen olaylardır; ama, şu 
andaki realite ile bir ilişkisi, yoktur. Henüz, bu doğrultuda alınmış hiçbir karar olmadığı gibi, 
İran'ın, bu konuda yapmış olduğu girişimlerden bir netice almadığını da huzurunuzda ifade 
etmek isterim. 
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Toprak dağılımı konusunda çeşitli senaryolar, çeşitli şekiller düşünülebilir; ama, unutma
yınız ki, Türkiye, bu konularda, doğrudan doğruya müdahale ederek, bir ülkenin toprağının • 
diğerine verilmesini talep edecek veya bunu ısrarla gerçekleştirecek bir konumda değildir. Bu 
olay, barışçı bir şekilde çözümlenecek bir olaydır. Bu nedenle de, askerî konuları içeren, Sayın 
Ecevit'in önerilerinin, günümüzün biraz gerisinde kaldığını ifade etmek isterim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz böyle giderseniz, yarın da Kars'a çıkarlar... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, buraya bulunacak çözüm, kılıç ve kalkan
la değildir; buraya bulunacak çözüm, çağımızın gelmiş olduğu noktada, dünyanın her yerinde, 
savunulan ve önerilen barışçı çözümdür. (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Karabağ gidiyor... Karabağ gitti... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Efendim, izin veriniz. Karabağ'ın gidip gitmemesi, Azeri Hükü
metinin sorunudur ve biz onlara her türlü desteği vaat ettik. (ANAP ve RP sıralarından gü
rültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Allah Allah!.. Yazık, yazık!.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Bu konuda, azerilerin talep ettikleri yardımları kesinlikle yerine 
getireceğiz. Bugüne kadar hiçbir yardım talebi yapılmamıştır ve biz, oradaki değerli soydaşla
rımızın yardımına her zaman koşmaya hazırız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vahşet var orada, vahşet... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Karabağ sorunu, sadece onların sorunu değil, sade
ce Azerilerin sorunu değil; Karabağ sorunu bizim de sorunumuzdur. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Azerbaycanlılar bizim kardeşimizdir, orada olup bitenle
re lakayt kalamayız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKlLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bu konuyu bir istismar konusu 
haline getirmek değil; çözümüne katkıda bulunmak için fikir üretmelisiniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Ne istismarı?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ ONUR KUM-
BARACIBAŞI (Devamla) — Bu yönde zihninizi zorlayacağınız ümidiyle hepinize saygılar su
nuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar; ANAP, RP ve DSP sırala-

, rından gürültüler) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, lütfen, sükuneti muhafaza edelim. , 
CAVİD SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan sorum vardı. 
BAŞKAN — Bu anda soru sormak usulümüze uygun değil Sayın Pehlivanoğlu. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan Hükümet adına mı 

konuştu? 
BAŞKAN — Evet, Hükümet adına konuştu. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)•— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görüşü, bir 
soykırım karşısında seyirci kalmak mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görüşü, bir ül
kenin sınırları, güç kullanılarak değiştirilirken seyirci kalmak mıdır? AGİK toplantısına taraf 
olmanın anlamı nedir? 

Bu hususların açıklığa kavuşturulması lazım. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir gündem dışı konuşmaya Sayın Bakan cevap vermiş

tir; usul bakımından tamamdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakanın şahsî görüş beyan ettiği kanaatin

deyim; o nedenle de, açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, tekrar cevap vermek diye bir şey yoktur. Lütfen... (ANAP sırala

rından gürültüler) « 
Efendim, bir soru sorarsınız, Hükümet de o soruya cevap verir. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, Azerbaycan konusunda kendi 

fikirlerini söyledi, şahsı adına konuştu. 
EMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Bakan "Azarbaycan'ın iç işine 

karışmayız" diyor; Azersbaycan elden giderse ne yapacağız? 

3. —• Bingöl Milletvekili Hüsemettin Korkutata'ntn, kalkınmada öncelikli yörelerden olan Bingöl 
iline son onbeş yılda hiçbir ciddî yatırımın yapılmadığına, bölgede lıüküm süren şiddetli kıs nedeniyle 
ileride büyük sel ve toprak kaymalart olabileceği dikkate alınarak bu konuda tedbir alınmasına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata, doğudaki zorlu kış hak
kında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 
hürmetle selamlıyorum. 

Grizu patlaması dolayısıyla Zonguldak'ta kaybettiğimiz arkadaşlarımıza Cenabı Allah'
tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bingöl İlimiz, Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum gibi, hızlı gelişmekte 
olan illerin arasına sıkışmış, birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerimizden biridir, ön
celik şöyle dursun, son onbeş yılda, istihdama yönelik hiçbir ciddî yatırım yapılmamıştır. 

Yatırım programları muvacehesinde, kanunlarımıza göre ihalesi yapılan iki ciddî büyük 
projenin yapımından da vazgeçilmiştir. Bu iki büyük yatırım projesinin serüvenlerini kısaca 
sizlere arz etmek istiyorum. 

1976 yılında 550 bin ton kapasiteli bir çimento fabrikası ihalesi yapılmıştı. 2490 sayılı İha
le Kanununa göre, müteahhide yer gösterilmiş ve hızlı bir şekilde inşaata başlanılmıştı; firma, 
inşaat mahalline makine ve teçhizatlarını da, önemli oranda getirmişti. MSP'nin koalisyon or
tağı olduğu Hükümet işbaşından ayrılınca iş durdurulmuş ve daha sonra yatırım programın
dan çıkarılmıştır. Gerekçe olarak da, "rantabl değildir" denmiştir. Bingöl halkının ah vahları 
arasında, yatırım, uçup gitmiştir. 

Yine, 1984 yılında, ANAP Hükümeti, Bingöl'e yeni bir umut vermiş... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, konu dışı konuşuyor. 
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BAŞKAN — Sayın Korkutata, arkadaşımızın da hatırlattığı gibi, konu dışına çıkıyorsu
nuz. İstirham edeceğim... Başkanlığımızdan söz isteme konusundaki dilekçenizi okuyorum : 
"Doğudaki zorlu kış hakkında gündem dışı..." lütfen... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) — "Bingöl'deki yatırımlar ve kış hakkında" 
diye söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) — ANAP Hükümeti, 1984 yılında, "size ter

mik santral yapacağız" diyerek Bingöl'e yeni bir umut vermiştir. "Biz iş bitiriciyiz" diyenler, 
maalesef, oy almışlar; fakat, işi bitirememişlerdir. 

1986 milletvekili ara seçimlerinde "yapıldı, yapılacak" denmiş, yine oylar alınmış; etüt 
çalışmalarına başlanmış, önce 1x110 megavat gücünde, sonra 1x60 megavat gücünde termik 
santral yapılmasına karar verilmiştir. 

1987 milletvekili seçimlerinde, artık, umut vermenin yeterli olamayacağına inanan Hükü
met, termik santralı resmen ihale etmiş ve işi alan firmadan da, yüzde 100 dış kredi bulmasını 
istemiştir. Firma, bu krediyi bularak Hükümete takdim etmiştir. 

1988 yılı yatırım programında çok az bir para aynlmış, 1989 yatırım programında sembo
lik olarak para ayrılmış ve firma da çalışmalarını durdurmuş; böylece de, termik santral işi, 
meçhul projeler dosyasına kaldırılmıştır. Resmî ağızlar, yine aynı hikâyeleri anlatmıştır! 

Talihsiz Bingölümüze, nedense, işler, hep böyle göz kırparak geçiyor. Halkımızın, bugüne 
kadar ilimizde yapılacağım duyduğu en büyük yatırımlar böyle geldi, böyle geçti. Devlet baba, 
öve öve başladı, sessiz sedasız kaçırdı. Bu, yaşayan halkın devlete olan güvenini sarsmaz mı? 
Durumu takdirlerinize sunuyorum. 

Bu iki projenin değeri 1,5 trilyon liradır. Bu projelere zamanında başlanıp bitirilseydi, Bin
göl'e 3,5 trilyon lira para girecek, ilimizin rengi değişecekti. Şimdi, Bingöl halkı, bir nevi, mük
tesep hakkı olan bu durmuş veya iptal edilmiş yatırımlar yerine, istihdama yönelik yeni yatı
rımlar istiyor. Sayın bakanlardan, bu yatırımlar hakkında, Bingöl halkına bilgi vermelerini is-> 
tirham ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bingöl'de yapılacak çok önemli projeler de vardır. Maden Tetkik 
Arama teşkilatınca, 80 adet sondaj yapılmış ve detay etütleri tamamlanmıştır. Apatit manyetit 
yatakları 100 milyon ton rezerv olarak tespit edilmiş, yüzde 40-45 demir, yüzde 8-13 fosfat içer
mektedir. Yine, MTA tarafından, bu sahalarda dişten ve titan tespit edilmiştir. Bölgedeki zen
gin linyit kömürü yatakları da malumunuzdur.' 

Yedisu-Tercan üçgeninde krom, bakır ve mermer yatakları mevcuttur. Mevcut yeraltı zen
ginliklerinin ciddî bir şekilde değerlendirilmesi, hem ülke hem de halkımız menfaatınadır. Bin
göl'de önemli istihdam yaratacağı gibi, sosyal, kültürel ve ticarî canlılık meydana getirecek, 
yörenin önemli ölçüde gelişmesi ve çağdaşlaşması sağlanacak, halkımız devletin şefkatli varlı
ğını, yüreğinde çok daha sıcak olarak hissedecektir. 

Devlet, devamlılığı gerektirir. Hükümetten, bu adalet ve şefkati bekliyoruz. 
Değerli milletvekilleri, bu yıl doğu ve güneydoğunun bir kısmında amansız bir kış yaşan- \ 

maktadır. Binlerce köyün yolu kapalıdır; hastalar, kızakla; ihtiyaçlar, sırtta taşınmaktadır. Tedbir 
alınmazsa, mevcut yem stokları da yetmeyecek; bölgenin tek varlığı olan canlı hayvan telef ola
caktır. Devlet buna şimdiden tedbir almalıdır ve belli merkezlerde stok yapmalıdır. 
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Görülmemiş kış ve çığ afetinden dolayı halka nakdî yardım veya faizsiz kredi verilmelidir. 
Köy Hizmetlerinin makine parkı çok yetersizdir. Bölgeye yeterince geçici makine sevk edilme
lidir. Kışın zor şartlarında çok elemana ihtiyaç olduğundan, Köy Hizmetlerine, kışın, geçici 
işçi alınması sağlanmalıdır. 

20-25 günden beri Bingöl merkez köylerinin dahi yolları tamamen açılamamıştır. Yıllar
dan beri ilk defa bu kadar uzun süre yollar kapalı kalmıştır. Kırsal kalkınma projesine işlerlik 
kazandırılmalı, gerekirse bu projeden makine alınmalıdır. Halkın ıstırabına en kısa zamanda 
çare bulunmalıdır. Yöre belediyeleri, bütün imkânları muvacehesinde çalışmış olmalarına, im
kânlarını seferber etmelerine reğmen, maalesef bu işin hakkından gelememektedirler. Bu bele-

. diyeler takattan düşmüş durumdadırlar. Devlet mutlaka bu belediyelere yardım etmelidir. 
Değerli kardeşlerim, Doğudaki karların erimesiyle ilkbaharda korkunç seller ve toprak kay

maları olması kaçınılmazdır. Şimdiden tedbir alınmalıdır; yoksa, faturası çok acı olacaktır. 
Yıllardan beri yılan hikâyesine dönen Gülbahar ve benzer barajlara başlansaydı, seller, göllere 
dönecek, korkulu rüyalar gürelmeyecekti. 

İşsizliğe, yokluğa, adaletsizliğe, fırsat eşitsizliğine, bölgesel dengesizliklere, Hükümetten, 
artık "dür" demesini bekler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Sayın Kumbaracıbaşı; buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

İzin verirseniz, bir önceki konuşmamla ilgili bir açıklama yapayım; Anladım ki, değerli 
arkadaşlarımız bazı cümlelerimi yanlış değerlendirme hassasiyeti ve temayülü içindeydiler. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Zabıtlarda mevcut. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bakı

nız, Karabağ olayı bir katliama dönüşme istidadı gösteriyor; bir insanlık suçu haline gelmiştir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Olayları hep geriden takip ediyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bu ko
nuda, Hükümetimiz, üzerine düşen her türlü görevi yapacaktır, bunu kesin olarak vurguladım 
ve söyledim; ama, Azarbaycan'la olan ilişkilerimiz, uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesi 
içinde yürütülerek belli bir sonuca götürülecektir. Azerbaycan'ın Karabağ sorununu, Azeriler 
kadar biz de yüreğimizde taşıyoruz. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olamaz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)— Kuveyt'in işgalinden ne farkı var? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bakan
lar Kurulunun da gündemindedir; ama, bugün çok acı bir olay yaşandı biliyorsunuz, Bakanlar 
Kurulumuzun büyük bir bölümü heyet halinde Zonguldak'a gittiler. Zonguldak'taki göçükte 
pek çok yurttaşımızı kaybettik, pek çok yurttaşımızın da hayatından büyük endişe duyuyoruz. 

Bu vesileyle, Zonguldak'ta kaybettiğimiz değerli işçilerimize Tanrı'dan rahmet, kederli ai
lelerine ve milletimize de başsağlığı dilemek isterim. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan sayın milletvekili arkadışımız doğudaki sıkıntılar
dan söz etti. Kendisinin bu konuda ileri sürmüş olduğu görüşlerine, biz de Hükümet olarak 
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katılıyoruz. Doğuda yapılması gereken ^ ek çok yeni yatırımın, gerçekleştirilmesi gereken pek 
çok yeni girişimin zorunlu olduğuna ve öncelikli olduğuna inanıyoruz; ama, takdir edersiniz 
ki, doğunun bu sıkıntılar içinde bugüne gelişi, tümüyle bir geçmiş dönemin hesabı içinde de
ğerlendirilmelidir. Bugünkü tablo içinde devletin, doğuda her türlü katkıyı, bütün olanakları
nı kullanarak yapması, hükümet programımız içinde de yer almıştır. Bu yıl içinde, orada de
vam eden işleri kesinlikle hızlandıracağız. Programa alınması gereken yeni konuları da, önü
müzdeki yıl programı içinde gerçekleştirmeyi ve yatırım programları içine yerleştirmeyi Yük
sek Planlama Kurulu toplantılarında karara bağladık. 

Tabiî, doğuda bu yıl beklemediğimiz büyük bir sıkıntıyı da yaşadık. Yaklaşık 150 yıldır 
hatırlanmayan bir çığlar serisi, bölgede, bütün yatırımcı kuruluşları ciddî sıkıntıya sokmuştur. 
Şu kadarını söyleyeyim; şu ana kadar 4 bin dolayında vatandaşımızı geçici iskâna almak zo
runda kaldık, muhtemel çığ tehlikelerinden koruyabilmek için. Buna rağmen, beklenmedik olay
lar, özellikle başlangıçta, ciddî boyutlu can kaybımız olmasına yol açmıştır. Bu çığlar sebebiyle 
300 dolayında vatandaşımız yaşamını yitirdi. 

Bu doğal afete karşı çeşitli önlemler alınmıştır, tabiî, çığın düşmesini engelleyici bir önlem 
yoktur da, çığın vereceği zararın en aza indirilmesi için önlem alınmıştır, biraz önce söylediğim 
gibi, geçici iskân bunun en önemli koşullarından birisini oluşturuyor. Afet tşlerine özel tahsi
sat ayırarak, bu yıl, burada, gerçekten evlerini, yuvalarını kaybetmiş olan insanlarımızı, yeni
den belli bölgelerde toplayarak, kendi arzuları ve milletvekillerimizin de katkılarıyla belirleye
ceğimiz yerlere, yeni kuracağımız köylere yerleştireceğiz, bunu planlıyoruz. Tabiî, şu anda da, 
yörede kış koşullarıyla zorlaşmış olan ulaşımı sağlamak, sıkıntı içine girmiş köylerimize gerek
li yiyecek, giyecek maddelerini götürmek için geceli gündüzlü çalışmalar yapılmaktadır. Za
man zaman, sabaha karşı açılan bazı yollar, sabah tekrar, yağan yoğun kardan dolayı kapana-
bilmektedir. Bir ölçü verebilmek için söylüyorum; şu anda günde 1 milyon metreküp dolayın
da kar temizleme işlemi yapılmaktadır ve yaklaşık 800 personel bu bölgede görev yapıyor, 278 
kar aracı -bunların çounluğu dozer ve grayder olmak üzere- bölgenin çeşitli yollarında hizmet 
veriyor. Karayolları bu konuda gerçekten çok özverili çalışmalar yaptı ve maalesef, Karayolları 
elemanlarından da bu çalışmalar sırasında -bildiğiniz gibi- kayıplarımız oldu. 

Ama, doğu bölgesinin sorunu, kuşkusuz sadece bir kış sorunu değildir. Doğu bölgemiz, 
tümüyle ele alınması, ekonomik, sosyal açıdan kalkındırılması gereken bir bölgedir. Bu bölge
ye yapacağımız yatırımları ne kadar güçlendirirsek, ne kadar hızlandırırsak, o kadar, o bölge
ye, hakkı olan, devlet elini uzatmış oluruz. Bu konuda bizim örneğimiz geçmiş dönemler ol
mayacak, kendi düşüncemiz ve kendi programımız olacak. 

Bu konuyu dile getirdiği için, değerli arkadaşıma teşekkür ediyor sizlere de saygılar sunu
yorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, biraz önceki müda

halemizle ilgili olarak tavzihte bulundular; ama, bu yeterli değildir ve bizim müdahalemizi yanlış 
bir istikamette değerlendirdiler. Zannediyorum bu konuda söz hakkımız doğdu, müsaade eder
seniz, kısaca, arkadaşlara arz edelim. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çok önemli, millî bir konuda, Türkiye Cumhuri

yeti Hükümetinin... • 
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BAŞKAN — Ben bu kanaatte değilim; ben de dikkatle takip ettim, bir sataşma yok, sizin 
söz hakkınız nereden doğar? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sataşma değil, efendim. Bakan tavzihte bulundu; 
ama tavzih yaparken de yanlış istikamette değerlendirdi, müdahalemiz hilafına bir değerlen
dirme yapıldı. 

BAŞKAN — Size söz hakkı doğuracak bir sataşma yok. Neye istinaden size söz hakkı 
doğuyor?.. Lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efendim, cevap verildi; ama, bizim ifade ettiği
miz görüşler hilafına beyanda bulunuldu ve bizim müdahalemiz yanlış değerlendirildi; bu hu
susu açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Böylece, Cumhuriyet Hükümetinin yanlış anlaşılmasını 
da önlemiş olacağız. _ 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Bir sataşma yok. Siz yerinizden kafi derecede açıkla
ma yaptınız. (ANAP sıralarından gürültüler). Müsaade buyurun arkadaşlar... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Kumbaracbaşı'nın, doğudaki kış 
şartlarıyla ilgili konuşmasının başlangıcında, bu yılkı sıkıntının sadece bu seneki meteorolojik 
şartlardan kaynaklanmadığı, geçmiş hükümetler dönemindeki ilgisizliklerin ve tedbirsizlikle
rin de değerlendirilmesi gerektiği şeklinde bir ifadesi vardır. Halbuki, konuşmacı milletvekili, 
yalnız ve yalnız yoğun kar yağışı ve çığ felaketi nedeniyle karşılaşılan güçlükleri, alınan ve alın
ması gereken tedbirleri gündeme getirmişti... Bu vesileyle yerilen cevapta» Sayın Bakan, geçmiş 
hükümetler dönemini eleştirir mahiyette ifadeler kullanmıştır. Ben de bu konuda açıklamada 
bulunmak istiyorum. 

Arz ederim. . • 
BAŞKAN — Efendim, sataşmadan dolayı söz istiyorsanız, olur; ama, onu da tetkik et

memiz lazım... ' 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Zonguldak Kozlu Kömür Ocağında grizu patlaması sonucu hayatlarint kaybeden işçilsr için 

saygı duruşu 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Zonguldak-Kozlu maden ocaklarında meydana gelen 

grizu patlaması faciasında hayatlarını İcaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları için, Yüce 
Heyetinizi 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum... (RP sıralarından "Fatiha okuyalım" 
sesleri) . • 

SALtH KAPUSUZ (Kayseri) — Elfatiha!.. 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Allah rahmet eylesin. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS'SORUŞTURMASIVE MECLİSARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Necımttbı Erbakan vs 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancıltğtnt dışa ba
ğımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gereJdi önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz hayvancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, güven altına almak, ülkemiz insa

nının hayvansal besin ihtiyaçlarını karşılamak, sektörün problemlerini incelemek üzere, Ana
yasanın 98 ve Meclis tçtüzğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını, 
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Açıklama : 
Türkiye nüfusunun yüzde 50'ye yakın bir kısmı tarım sektöründe bulunmakta GSMH'nın 

önemli bir bölümü de tarım gelirlerinden elde edilmektedir. 
Tarım gelirlerinin içersinde hayvancılığın önemli bir yeri vardır. 
tnsan beslenmesinde hayvansal protoinlerin tartışılmaz faydası malumdur. Bütün bu fay

dalarına rağmen ülkemiz hayvancılığı bugün arzu edilen seviyede değildir. Et ve süt mamulle
rini ithal etmemiz bunun ispatıdır. 

Hayvancılığımızın gelişmesini temin etmek için önce hayvancılığımızın gelişmesini yakın
dan ilgilendiren hususların gözden geçirilmesine ve engellerin orta yere konulmasına bağlıdır. 
Bu engellerden bazıları, çayır, mera, yem bitkileri üretimi, kredi mekanizmasının işlememesi, 
damızlık teminindeki güçlükler, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan ıslahı gibi hususla
rın yetersizliğidir. 

Halihazır durumumuzu mukayeseli olarak ortaya koyacak olursak : 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayımız son istatistiklere göre biraz artmış gözükmesine 

rağmen, üretilen ürünler bakımından çok düşüktür. Birim başına karkas et verimi, ülkemizde, 
sığırlarda 126-140 kg. koyunlarda 11-18 kg. olmasına rağmen, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde 
aynı değer, sığırlarda 236-393 kg. koyunlarda 10-28 kg.'dır. 

Ülkemizde üretilen kişi başına kırmızı et miktarı 9,7 kg. (DİE, DPT Raporları olmasına 
rağmen Avrupa Topluluğu ülkelerinde kişi başına tüketim 30-80 kg. arasındadır. Kişi başına 
kırmızı et tüketimi 1983 istatistiklerine göre 21 kg. olmasına rağmen, bu değer şimdi üretimde 
5-15 kg. daha az gerçekleşmektedir. 

Süt üretimi bakımından yerli üretimimiz 1 200 It/sığırbaşı olmasına rağmen, AT ülkele
rinde aynı değer 3 400 litredir. Ülkemizde kültür ırkı sığır ve melezlerin oranının yüzde 32 ol
ması, buna etki eden en önemli faktördür. 

Canlı sığır ithalatında son yıllarda 190 kat, koyun ithalatında 25 kat artış olmasına rağ
men, sığır ihracatımızda yüzde 91, koyun ihracatımızda yüzde 39 gerileme olmuştur. 

Fiilî olarak gerçekleştirilen kırmızı et üretimi içinde Et ve Balık Kurumu payı yüzde 10 
olup, yüzde 33 kapasite ile çalışmaktadır. Süt üretimimizin işlenmesinde Süt Kurumunun payı 
ise yüzde 2,4 düzeyindedir. Süt Kurumunun kapasite kullanım oranı ise yüzde 42'dh4. 

Sığır kesimlerinin yüzde 20-25'i, koyun-keçi kesimlerinin yüzde 51'i mezbaha ve kombina 
dışı kaçak kesimlerdir. 

Ülkemiz tiftik keçisi sayısı son yıllarda yarı yarıya azalmıştır. Merinos koyun sayısı, top
lam koyunculuğumuzun içindeki payı yüzde 3-4 düzeyindedir. Tiftik ve yapağı alımlarındaki 
istikrarsızlık bu sektördeki üretim artışını negatif etkilemektedir. 

Yeni teknolojiler üretilmesinde hayvancılık araştırma enstitülerinin hayvan materyali sa
yısı ve elemanı yetersizdir. Materyale zengin hayvancılık müesseselerinde ise araştırmalar etkin 
bir şekilde yürütülmektedir. , 
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Bütün bu olumsuzlukların ye darboğazların ütke genelinde tespiti bakımından, hayvancı
lığımızın genel durumu hakkında, Anayasanın 98 ve Meclis içtüzüğünün 102 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması açılması faydalı olacaktır. . 

Necmettin Erbakan 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Lütfü Doğan 
Gümüşhane 

î. Melih Gökçek 
Ankara 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Abit Kıvrak 
Konya 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Zeki Ünal 
Karaman 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Fethullah Erbaş 
Van 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
2. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunlarını ve yanlış 

uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Diğer araştırma önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediyelerin sorunlarının tespiti, yolsuzluk ve suiistimal iddialarının araştırılması için, 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı
larımızla arz ve talep ederiz. 
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Belediyelerimiz konusunda, dün olduğu gibi bugün de, doğru veya yalan haberler uydu
rulmak suretiyle belediyelerimiz zaman zaman töhmet altında bırakılmakta, zaman zaman da 
gerekli incelemeler yapılmadığından ve tedbirler alınmadığından vatandaşın hakları yara al
maktadır. 

Özellikle son günlerde belediyelerin hakkında yolsuzluk iddiaları yoğunlaşmış bulun
maktadır. 

Aynı konuda 18 inci Dönemde açılmış olan Meclis araştırması yarım kalmış bulunmaktadır. 
O dönemde yarım kalan araştırmaların bitirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, ortaya 

atılan yeni iddiaların da araştırılması gerekmektedir. Yapılacak araştırmalar, haksız töhmet al
tında kalanlarla gerçek suçluların birbirinden ayrılmasına yardımcı olacaktır. 

18 inci Dönemde, Parlamentoda yer alan tüm siyasî partiler bu konuda müşterek bir tavır 
sergilemiş ve Meclis araştırması açılmasını desteklemişlerdir. Şimdi de siyasal partilerden aynı 
hassasiyetini bekliyoruz. 

Bu arada, gerek 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, gerekse Büyük Şehir Belediyeleri ile ilgili 
3030 sayılı Kanun, günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak hale gelmiştir. Bu kanunların 
eksiklerinin tespiti Türk belediyeciliğine yapılacak en büyük destek olacaktır. 

Yukarıda sıraladığımız sebepler dolayısıyla, TBMM'nin 18 inci Döneminde, 3.4.1990 ta
rihli 97 nci Birleşiminde almış olduğu kararla başlatılan Meclis araştırmasındaki konuları da 
kapsamak kaydıyla, yeni iddiaları da araştırmak, yanlış uygulamaları tespit etmek ve belediye 
kanunlarında yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masını teklif ediyoruz. 

t. Melih Gökçek Fethullah Erbaş 
Ankara Van 

Şevket Kazan Abdulillah Fırat 
Kocaeli Erzurum 

Ahmet Fevzi tnceöz Şinasi Yavuz 
Tokat Erzurum 

Salih Kapusuz Lütfü Esengün 
Kayseri Erzurum 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Konya 

• Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 

Abdullatif Şener Kemalettin Göktaş 
Sivas Trabzon 

Şaban Bayrak Abdullah Gül 
Kayseri , Kayseri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Türkiye-Ozbekistan Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin 

Başkanlık tezkeresi (3/320) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlık Divanının 26 Şubat 1992 tarih ve 12 sayılı kararı 

ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Özbekistan ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı 
görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-özbekistan Parla-
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin 
başkanlık tezkeresi (3/321) 

BAŞKAN — Diğer kezkereyi okutuyorum : .' ' ' ı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 26 Şubat 1992 tarih ve 12 sayılı kararı 
ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Azerbaycan ile bir dostluk grubunun kurulması yararlı 
görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Azerbaycan Parla-
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRUŞMELER , 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkdn ve 47 arkadaşının, imar Bankasına ayrıcalıklar ve 

kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
tncı ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, 
Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) * 

BAŞKAN — Genel Kurulun 26.2.1992 tarihli 41 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
1 inci sıradaki, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, İmar Bankasına ayrı
calıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Ak-
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bulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski balcanlan Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye 
ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla; önergeyi verenlerden, ilk imza sahibine veya onun göstereceği 
dîğer bir imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma is
tenmiş bulunan eski Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Mesut Yılmaz'a, Devlet eski 
bakanları Sayın Hüsnü Doğan ve Sayın Güneş Taner'e, Maliye ve Gümrük eski Bakam Sayın 
Adnan Kahveci'ye söz verilecektir. Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 25.2.1992 tarihli 40 inci Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : tmar Bankası'na tanınan ayrıcalıklar ve sağlanan devlet kolaylıkları hakkında "Mec

lis soruşturması" açılması istemi. 
Olay : 1) tmar Bankası, "Malî Güçlükleri" nedeniyle, 1980'li yıllarda, Bankalar Yasası

nın 64 üncü madde kapsamında Hazine gözetimine alınmıştır. Ancak, Nisan 1990'da, durumu 
aynı kapsamdaki bankalardan hiç de iyi olmadığı, hatta çok daha tartışmalı bir halde olduğu 
halde anılan banka Hazine gözetiminden çıkarılmıştır. 

İmar Bankasının Bankalar Yasasının 64 üncü madde kapsamından çıkartılması normal 
bir bankacılık işlemi sayılamaz. Bu, siyasal içerikli özel bir karardır. Anılan bankanın Yöne
tim Kurulu adına görev yapan Hazine yetkilisinin bu gelişme üzerine emekliliğini isteyerek tmar 
Bankası ve iştiraklerinde kendisine yer kapması da bu durumu kanıtlamaktadır. 

tmar Bankasına tanınan bu ayrıcalığın, bankanın iştiraklerinden "Star-1" adlı gayriyasal 
televizyon istasyonunda devrin ANAP iktidarının propagandasının bedeli olduğu açıktır. 

2) tmar Bankasına, Banlcalar Yasasının 64 üncü madde kapsamında olduğu 1987 ve 1988 
yıllarında, Merkez Bankası kaynağından "özel kredi" kullandırılmıştır. 

Bu işlem yasal değildir. Merkez Bankası Yasası, teminatsız olduğu için herhangi bir kuru
luşa "Özel kredi" açılmasını yasaklamaktadır. , _ 

tmar Bankasına Merkez Bankası kasasından sağlanan devlet kolaylığıyla ilgili belge ekte
dir. (Ek-1) 

3. tmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından 1991 yılı içinde 39,9 milyar liralık "Re
eskont kredisi" kolaylığı tanınmıştır. 

Bu olay iki bakımdan dikkat çekicidir : 
Bir, tmar Bankasının düşük faizli "Reeskont kredisini" kullandığı tarihte bu kolaylık di

ğer bütün bankalar için "para politikası gereği" gerekçesiyle kapalı tutulmuştur. Buna rağmen 
İmâr Bankası için ayrıcalık yapılmıştır. 

İki,- İmar Bankası aracılığıyla "Reeskonut kredisi" ayrıcalığından yararlandırılan 8 kuru
luşun tamamında bu bankanın ya da sahiplerinin büyük hissedar oldukları görülmekte
dir. (Ek-2) , 

İşlem bu yönüyle de yasalara ve Merkez Bankasının olağan uygulamalarına aykırıdır. Ya
nı sıra, kredi, anılan kuruluşların malî yapıları incelenmeksizin ve yalnızca bu "Reeskont kre
disi" kolaylığından yararlanmak için sunî olarak kurulup kurulmadıkları irdelenmeksizin açıl
mıştır. 
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4) îmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından sağlanan bir önemli ayrıcalık da 1990 
yılının "svvap" işlemleri olmuştur. 

"swap" işlemleri bütün bankalar için döviz teminatı karşılığı düşük faizli kredi anlamına 
gelmektedir. Ancak, tmar Bankası için bu uygulama, kolaylık diğer bütün bankalar için kapa
lı olduğu bir zamanda gerçekleşmiştir. (Ek-3) 

2 Mayıs 1990-6 Ağustos 1990 günleri arasında, tmar Bankasına, 5 milyon dolar karşılığın
da 12 milyar 634,7 milyon liralık bir kredi yüzde 40 faizle sağlanmıştır. Bu arada, teminat gös
terilen dövize de Merkez Bankası yüzde 8,68 faiz tahakkuk ettirmiştir. 

Bu işlem 6 Ağustos 1990-6 Kasım 1990 günleri için temdit edilmiştir. Böylece döviz temi
natına Merkez Bankası bu kez yüzde 7,75 faiz tahakkuk ettirirken, tmar Bankasına yüzde 40 
faizle açılan kredinin limiti 13 milyar 323,3 milyon liraya yükselmiştir. (Ek-4) 

5) tmar Bankası, Şubat 1990'da mevduat sahiplerinin bankadan aldıkları faizlerin üze
rinden stopaja tabi tutulan yüzde 10 menkul sermaye iradı vergisi ile faiz üzerinden binde 5 
Savunma Sanayii Destekleme Fonunu kesmiş ancak bu paralan vergi dairesine yatırmamıştır. 
Bu paralar zararlardan mahsup edilmiştir. 

Toplam tmar Bankası şubeleri itibariyle 1 milyar liraya yakın olduğu tahmin edilen bu 
usulsüzlük, Maliye ve Gümrük Bakanlığına belgeli olarak ihbar edildiği halde inceleme konu- . 
su yapılmamıştır. (Ek-5a, 5b, 5c, 5d) s ' 

6) tmar Bankasında olmayan kişiler ve hayalî adresler yaratılarak vadesiz mevduat he
sapları açılmıştır. Bu hesaplara yatan paraların rakamları milyarlardır. 

Burada amaç, disponibilite olarak tutulması gereken nakti kâğıt üzerinde tutturmuş gö
rünmektir. Oysa bu paralar banka kasasında yoktur. Bir örnek 21 Ocak 1991 günü Karaköy 
Şubesinde Nedim Göksel adına açılmış olan 3 milyar liralık hesaptır. Bu hesap kısa bir süre 
sonra kapanmıştır. • ( 

Bu yöntem, bankanın, özellikle Kadıköy, Ankara, Sirkeci ve Gayrettepe şubelerinde yay
gın olarak kullanılmaktadır. 

SONUÇ VE tSTEM : 
îmar Bankasına "Star-1" yayınlarında yapılan ANAP propagandasının karşılığında yol

suz ve usulsüz kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullanan ve bu eylemleri Türk Ceza 
Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyan eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Me
sut Yılmaz ile Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner ve Maliye ve Gümrük eski 
Bakanı Adnan Kahveci haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

H. UIuç Gürkan 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — tik söz, önerge sahibi olarak, Sayın Gürkan'ın. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
Sayın Gürkan, dosyanız çok yüklü; fakat, müddetiniz 10 dakika; dikkate alınmasını rica 

edeceğim. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama baş
larken, Zonguldak'ta, yaşamını grizu patlaması nedeniyle yitiren işçilerimize Tanrı'dan rah
met ve yakınları ile milletimize başsağlığı dileklerini ben de yinelemek istiyorum. 

Konumuz, genelde tmar Bankası, özelde ise, bu bankaya tanınan devlet ayrıcalıkları ve 
sağlanan kolaylıklar. 

Değerli milletvekilleri, tmar Bankası, kamuoyunda ve bankacılık kesiminde uzun süreden 
beri tartışılıyor; tartışmanın odak noktasını da, hepinizin anımsayacağı gibi, bu bankanın gü
venilirliği konusu teşkil ediyor. Ancak, bu bankanın, biraz önce okunan Meclis soruşturması 
önergemizde belirttiğimizden çok başka bir ayrıcalığı daha var : Elinde, Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarına aykırı bir biçimde, deyim yerindeyse, korsan olarak kurulmuş bir televizyon var ve 
bu güvenilirlik tartışmasına rağmen, bu banka, her gün, bu özel televizyon aracılığıyla beyin
lerimizi yıkayabilmekte, bu beyin yıkama işlemi sırasında ne bir kural tanımakta ne de bir uya
rıyı dinlemekte; keyfince, sözde bankacılık işlemi yapabilmektedir. 

Bu bankanın, özel televizyonunda yaptığı reklamlar, Bankalar Birliğince belirlenen norm
lara da uymamaktadır; ancak, yapılan uyarıları da, bu banka, bir kenara kolayca atabilmekte
dir. Bu, ANAP İktidarı döneminde, bu banka lehine yaratılmış olan son derece ciddî bir ayrı
calıktır ve haksız rekabettir. 

Bugün burada tartışacağımız konu, bu ayrıcalığın nasıl yaratıldığı ve niçin önlenemediği
dir. Hiç kuşku yok ki, eğer bu ayrıcalığın yaratılmasında, geçen dönemde, ANAP iktidarı, 
kendisine maddî ya da siyasî çıkar sağlamak için doğrudan müdahil olmuşsa, Bankalar hasası
nın amir hükümlerini tmar Bankası için bilfiil işletmemişse; çaremiz yok, burada Meclis.so
ruşturması için karar vermek zorunda kalacağız. Böylece, hem bankalar kesiminde yaşanan 
bir haksızlığı gidermiş olacağız hem de bu haksızlığın sorumlularını, nedenleriyle birlikte sap
tama olanağını bulacağız. 

Değerli milletvekilleri; tmar Bankası, ANAP İktidarının ilk yıllarında, malî bünyesinin 
zayıflığı nedeniyle, Bankalar Yasasının ünlü 64 üncü maddesinin kapsamına alınmıştır. Yani, 
Hazine gözetimine alınmış ve bir Hazine görevlisi, Hazine adına bu bankanın yönetim kuru
lunda görevlendirilmiştir. Bu, haklı ve doğru bir işlemdir; ancak, tmar Bankası, Nisan 1990'da, 
kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi yoluna da gidilmeksizin, ani bir siyasî kararla; Ban
kalar Yasasının 64 üncü maddesinin kapsamından çıkarılmıştır. Oysa, İmar Bankasının malî 
durumu, anılan Bankalar Yasası maddesinin kapsamındaki diğer bankalardan hiç de daha iyi 
bir durumda değildir; belki de çok daha kötü durumdadır... Buna rağmen, siyasî otorite, Ni
san 1990'da tmar Bankası için bu ayrıcalıklı kararı almıştır. 

Değerli milletvekilleri; bu konuda iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Birincisi, Nisan 1990 tarihi, yani İmar Bankasının Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi

nin kapsamının dışına çıkarılmasıyla ilgili tarih, bu bankanın sahiplerinin, Cumhurbaşkanı Tur
gut özal'ın oğlu Ahmet özal ile ortak olarak korsan bir özel televizyon kurdukları günlere 
denk gelmektedir. 

İkincisi, İmar Bankası, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi kapsamında iken Hazine adına 
yönetim kurulunda görev yapan ve bankanın, bu maddenin kapsamından çıkması için rapor 
hazırlattırılan görevli, bu işlem tamamlanır tamamlanmaz emekliliğini istemiş ve İmar Banka
sı ile iştiraklerinde bol maaşlı yönetim görevlerine atanmış; buna rağmen, Hazine, bu işlemde 
ve bu raporda bir sakatlık olabilir demeyi aklına getirmemiştir. 
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Değerli milletvekilleri, imar Bankasının, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi kapsamı 
dışına çıkarılması şaibeli bir karardır. Ahmet özal'ıri varlığına bağlı olarak siyasî nüfuz söz 
konusudur. Star-l'in varlığı, burada, ANAP lehine yapılan propaganda dikkate alındığında, 
siyasî bir rüşvet niteliği dahi taşıyabilir. 

İmar Bankasının, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi kapsamı dışına çıkarılması dahi, 
bu konuda bir Meclis soruşturması açılması için tek başına haklı ve yeterli bir nedendir. Oysa, 
daha pek çok neden var...' 

tmar Bankasına, 1987 ve 1988 yıllarında -dikkatinizi çekmek isterim; bu, bizim tespit ede
bildiğimiz kadarı... Daha fazlası da olabilir... Merkez Bankası tarafından özel kredi kullandı
rılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, belge burada, özel kredi hiç kimseye değil, bir tek tmar Bankasına 
kullandırılmıştır. Bu yetmezmiş gibi, Merkez Bankası Yasasına göre verilen bu kredi de yasal 
değildir. Merkez Bankası \asasının 56 ncı maddesi, "Kanunda gösterilen işlemler dışında, Merkez 
Bankasınca karşılıksız kredi açılamaz ve avans verilemez" demektedir, özel kredi teminatsız
dır, yani karşılıksızdır. Bu bakımdan, yapılan uygulama, açıkça, Merkez Bankasının Yasasına 
aykırıdır; ama, tmar Bankası söz konusu olduğunda kredi kullandırılmasında hiçbir salanca 
görülmemiştir. 

Şimdi, size bir başka belge daha sunmak istiyorum. Bu belge de, 1991 yılında, tmar Ban
kasına, yine Merkez Bankası kaynağından, sekiz irili ufaklı kuruluşun hatır senetleri karşılı
ğında açılmış olan yaklaşık 40 milyar liralık reeskont kredisidir. Bunun da arkası var mıdır 
yok mudur, ancak Meclis soruşturması açılması halinde ve Merkez Bankası belgelerine girile-
bildiğinde görülecektir. Bu reeskont kredisi işlemi de son derece ilginçtir. Hepimiz biliyoruz 
ki, 1991 yılında, Merkez Bankası -reeskont kredilerine uygulanan para politikası uyarınca- son 
derece kısıtlı kredi kullandırmış; hatta kısıtlılığın da ötesinde, hemen hemen hiçbir bankaya 
kredi kullandırmamıştır. Tarımsal destekleme alımları kapsamında dahi, Ziraat Bankasını, Mer
kez Bankasının, anılan yıllarda, nasıl zorladığı, kaynak kullandırmadığı, Toprak Mahsulleri 
Ofisini, dışarıdan, döviz üzerinden borçlanmaya zorladığı gazetelerin arşivlerinde ve bizim ha
fızalarımızdadır; ama, destekleme alımları için dahi, bir başka kamu bankasına tek bir kuruş 
vermekten sakınan Merkez Bankası, iş, tmar Bankasına geldiğinde, mutlaka ve mutlaka siyasî 
otoritenin baskısıyla, 40 milyar liralık hatır senedini, -piyasa deyimiyle- kırmakta ve böylece 
bu kuruluşa son derece ucuz, piyasada kaymak tabir edilen krediyi vermekte bir sakınca gör
memiştir. 

Bir başka ayrıcalık da, burada, biraz önce okunan ve belgeleri şurada bulunan, tmar Ban
kasına, yine Merkez Bankasınca yapılan swap işlemleridir. 

Değerli milletvekilleri, swap işlemleri, döviz teminatı karşılığında bankalara ya da döviz 
işlemi yapmaya yetkin kuruluşlara Türk Lirası kredi kullandırmaktır. Şimdi, bu noktada da, 
Merkez Bankasının, tmar Bankası için açıp daha sonra yeniden temdit ettiği swap kredisi, bü
yük bir ayrıcalıktır; çünkü, anılan dönemde, Merkez Bankası, bu işlemi, yine tmar Bankası 
dışında hiçbir bankaya yapmamıştır; bu tmar Bankasına yapılan özel bir işlem olmuştur. 

Bu konuda yararlandırılan ayrıcalığın boyutu bakımından, küçük bir hesap yapmak isti
yorum. Swap işlemi karşılığında, ilk işlemde, Merkez Bankası tarafından, tmar Bankasına, 5 
milyon dolarlık bir teminat karşılığında -ki, bu teminatın Merkez Bankasına yatmasına da 
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gerek yok; bir başka yabancı bankadan alınıp, belli mesajlarla, kaydı olarak yatmış görünmesi 
de mümkün- yüzde 40 faizli -dikkat edin, genel faiz oranlarının yüzde 70'lerde, yüzde 80'lerde 
olduğu bir sırada yüzde 40 faizli- 12 milyar 635 milyon lira kredi verilmiştir. Bu arada, teminat 
olarak alınan 5 milyon dolarlık dövize de, döviz üzerinden yüzde 8,68'lik bir faiz tahakkuk 
ettirilmiştir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, iki dakika geçti. ' 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bu koşullarda, ödenen faiz ve alınan faiz hesaplandığında, aslında Merkez Bankasının, 

İmar Bankasına, bu işlemler karşılığında açtığı, kredinin, yalnız ve yalnız yüzde 28 faizli oldu
ğu görülmektedir. 

İmar Bankasının, vergi kaçakçılığı ile ilgili belgeleri ve Maliyeye yapılan ihbarı da burada
dır. Muhasebe kayıtlarının içine tamamen girmiş olan bu ihbar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na ulaştırıldığı halde, bu işlem de, bu vergi kaçakçılığı da işleme konulmamış, takibe alınmamıştır. 

Bu arada, üst üste, hem de sıradan vatandaşlar tarafından değil, banka müfettişleri, ban
kalar yeminli murakıpları tarafından, İmar Bankasının, disponibilite oranlarını tutturabilmek 
için kaydı işlemler yaptığı, belgeli olarak, Hazineye, ilgili bakanlıklara ulaştırıldığı halde, gene 
İmar Bankasıyla ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, İmar Bankası, ANAP İktidarı zamanında, belgeleriyle de görül
düğü gibi, özel bir himaye görmüştür. Bu nedenle, özellikle Merkez Bankasının siyasî sorum
lusu olan dönemin başkanları ve dönemin ekonomiden sorumlu ilgili devlet bakanları ile vergi 
kaçakçılığı konusunda yapılan ihbarları işleme koymayan, bu konuda ihmali bulunan Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı hakkında Meclis soruşturması açılması gereklidir, kaçınılmazdır. 

Şimdi, sayın bakanlar bu kürsüye çıkıp, mutlaka, kendilerini savunacaklardır. Ne diyebi
leceklerini de, üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum; "Bizim haberimiz yoktu, bütün bilgi
leri bilmemize olanak yoktu..." şeklinde olacaktır. Belki bu savlarında haklılar değerli millet
vekilleri; Ahmet özal devrede olduğu için, bütün bu yolsuz ve usulsüz işlemler, sayın eski baş
bakanlar ve devlet bakanları atlanarak doğrudan Çankaya'dan kotarılmış olabilir. Bunu ben 
bilemem; ancak, böyle dahi olsa, sorumluluk, sayın eski başbakanlarla ilgili devlet bakanları
na aittir; Çankaya'ya kör tapınmanın başlarına büyük dertler açacağını bilebilmeliydiler; çün
kü, geçen dönem, muhalefet tarafından uyarılmışlardı. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Sayın Rasim Zai-

moğlu ve Sayın Ali Rıza Gönül. 
Sayın Rasim Zaimoğlu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuya geçme

den önce, Anavatan Partisi milletvekilleri adına, Zonguldak'taki madenlerde grizu patlaması 
sonucu vefat eden işçilerimize, Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ve milletimize başsağ
lığı dilerim. 

Sayın konuşmacı, herhalde biraz peşin hükümlü... Sayın bakanlarımızın ne söyleyeceğini 
şimdiden tahmin ettiler.. İnşallah, sayın bakanlarımız da onun istediği düzeyde bir yanıt verir
ler, karşılıklı bir söz düellosu olur. Sözlerime bu şekilde başlamak istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması istemi ve iddialar, bu konuyu Yüce Meclise su
nanların, gerek devletin, gerek bankacılık sisteminin, dünyada ve Türkiye'de işleyişi hakkında 
hiçbir bilgi sahibi olmayan; ama, siyasî amaçla "çamur at izi kalsın" zihniyetinin bir ürünüdür. 

1. Eski başbakanlardan Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Mesut Yılmaz haklarında so
ruşturma açılması için, icrada, bu başbakanların onayı ve en azından bilgileri olması gerek
mektedir. Merkez Bankasının herhangi bir bankayla kredi ilişkisi, ne başbakanın onayına tabi
dir ne de -günlük rutin işlerden olduğu için- başbakanın bilgisine sunulması gereklidir. Durum 
böyle iken, buradaki bütün suçlamalar geçerli olsa bile -ki, değildir- bu şekilde iki sayın baş
bakanı buraya katmak, en azından, devletin işleyişini bilmemekten ileri gelmektedir. 

2. Merkez Bankasının îmar Bankasıyla yapmış olduğu kredi ilişkisi, doğrudan doğruya 
Merkez Bankası Kanununa göre gerçekleştirilmiştir/Sayın Hüsnü Doğan, Merkez Bankasının 
ilgili bakanıydı ve kendisinin, siyasî ve idarî olarak Merkez Bankasının çalışmalarında hiçbir 
tasarrufu yoktu. Kaldı ki, Merkez Bankası, bu gibi kredi ilişkilerini, Yönetim Kurulu, Merkez 
Bankası Başkanı ve kredilerden sorumlu başkan yardımcılığı ile Kredi Komitesi üzerinden yap
maktadır. Bu gibi durumlarda, ilgili bakanın, hangi şirketin hangi ilişkiye girdiği ve ne miktar
da kredi aldığı hakkında hiçbir şekilde haberi olmaz. Bu yükümlülük, kanun gereği, tamamiy-
le Merkez Bankası üzerindedir. 

3. Bankanın, Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamından çıkarılması yetkisi, 
kanunen, Hazinenin bağlı olduğu bakana verilmiştir. Bakan, bu yetkisini, Hazine bürokratla
rının telkih ve yazılı arzlarını onaylayarak kullanır. 

4. önergede, İmar Bankasının, iddia edildiği gibi, doğmuş olan vergi borcunu Maliyeye 
yatırmadığından söz edilmekte ve bu konuda ilgili bakanın araştırma yapmaması eleştirilerek 
soruşturma açılması istenilmektedir. Bu iddianın doğru olup olmadığını ve bürokratların bu 
konuda görevlerini yapıp yapmadıklarını Maliye Bakanlığından tetkik etmek lazımdır. Takdir 
edersiniz ki, bakan ancak, bu hususta bürokraside bir ayrıcalık tanındığı iddiası kendisine gel
miş ve bu konuda duyarlı davranmamış ise sorumlu kılınabilir. Sizin ifadelerinizden de duru
mun böyle olmadığı açıktır. 

5. İmar Bankası, Bankalar Kanununa göre faaliyet gösteren 67 bankadan bir tanesidir. 
Kanun önünde eşitliğini tartışmak, herhalde yersiz olur. Merkez Bankasının, bu bankayla yap
mış olduğu işlemler, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veren rutin işlemlerdir. 

Yüce Meclise takdim ettiğiniz önerge ve teknik terimler kullanarak iddialarınızı bina et
tirdiğiniz mantık, maalesef, yanlıştır. 

Swap işlemlerinde, Merkez Bankası ve diğer banka, birbirlerine, döviz ve o günkü cari 
kur karşılığında Türk Lirası alıp verirler. Bu işlem karşılığı, dövize döviz, Türk Lirasına da 
Türk Lirası faiz ödenir. Vade sonlarında da, anapara artı faiz, karşılıklı olarak tahsil edilir. 
Bu gibi işlemlerle kullanılan faizler, o günkü şartlarda cari olan ve uygulanan faizlerdir. Za
man içerisinde bu faiz oranlarının inmesi ve çıkması doğaldır. Bu işlemin devam etmesi halin
de, kur değiştiği için, aynı döviz karşılığından daha çok Türk Lirası alınmasını da doğal karşı
lamak gerekir. Dolayısıyla, buradaki iddiaların da mesnetsiz olduğunu, daha fazla bir şey söy
lemeden ifade etmek istiyorum. 

6. Gelelim, tmar Bankasının, Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamından çı
karılmasına : Bir bankanın hangi şartlarda 64 üncü madde kapsamına alınacağı Bankalar 
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Kanununda yazılıdır. Burada esas, bankanın malî bünyesinin zayıflaması ve mudinin hakları
nın korunmasıdır. Nitekim, 1980 yılında başka bir yönetimin elinde olan imar Bankası 64 ün
cü madde kapsamına alınmış, yıllar sonra banka sahip değiştirmiş ve yeni sahipleri, icraatla
rıyla bankanın malî bünyesini kuvvetlendirerek, 64 üncü madde kapsamından çıkarılmasını 
istemişlerdir... Bu istem üzerine bankanın malî durumu hemen tetkik edilmiş ve sahiplerine, 
birtakım ilave tedbirlerin alınması kaydı şartıyla, 64 üncü madde kapsamından çıkarılacağı söy
lenmiştir. aradan geçen on ay zarfında, banka, bu istekleri yerine getirmiş, onun üzerine Hazi
ne, banka yeminli murakıplarından, durumun incelenerek rapor haline getirilmesini istemiştir. 

9.4.1990 tarihli banka yeminli murakıp raporunda; , 
"Taahhütlerin karşılanmasında problem yok; 
Kârlılık ve likidite açısından olumlu durumda" görüşleri beyan edilmiş; bunun üzerine, 

16.4.1990 tarihinde, Hazine bürokrasisinin önerisi üzerine, banka, bakan onayı ile 64 üncü madde 
kapsamından çıkarılmıştır. 

7. Bugünkü dünyada uygulanan serbest piyasa ekonomisinde, devletin müdahaleciliği 
asgariye indirilmektedir; ülkemizde de teamül budur. Bu, Anavatan devrinde başlamıştır ve 
özelleştirme, bu kavramdan hareketle yapılmaya çalışılmaktadır. Dün, bugün ve yarın, devle
tin kontrolündeki tüm bankaların malî durumu açıktır. Yani, devletin, banka sahibi olduğu 
zaman, kendi bankasını, özel sektör bankacılığı kârlılığı ile yönetmesi mümkün gözükmemek
tedir. Kaldı ki, bu Hükümetin de devlet bankalarını satmak istediği defalarca söylenmiştir. Bu 
itibarla, devletin, zaruret olmadıkça, özel sektör bankalarını, 64 üncü madde kapsamına ala
rak, olmayan imkânlarla yönetmesi mümkün değildir. Yani, bir an evvel iyileştirici tedbirlerin 
alınmasını sağlayarak, bankaları bu kapsamdan çıkarmak gerekmektedir. Bakınız, bu banka 
on sene süreyle bu kapsamda kalmıştır... Burada sorulacak sual, "neden on sene sonra çıkar
dınız da, daha önce çıkarmadınız" olmalıydı; ama, maalesef, İktidarın kanatları, bu gibi zi
hin jimnastiği yapmak yerine, Meclis gündemini boş yere işgal ederek bilgisizliklerini ortaya 
dökmektedirler; bir anlamda, öküz altında buzağı aramaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturmaları, dünyanın her yerinde, iktidar partileri için 
istenir. Bunun sebebi de, sorulan suallere hükümetin cevap vermemesidir. Herhalde siz kendi 
Hükümetinize şu sualleri sordunuz, herhalde bu iddiaları götürdünüz ve Hükümetten bir ce
vap alamadığınız için bir Meclis soruşturması açılmasını istiyorsunuz... Demek ki, siz bu Hü
kümete ve bürokrasisine güvenmediğiniz için bu yolu seçiyorsunuz... Aksine inanmak mantık 
dışı oluyor. 

Bu düşüncelerle, bu soruşturmanın merciinin Hükümet olacağı kanaatini taşıyarak, Ana
vatan Partisinin hükümet olmadığını belirterek bunu bilmeyen sayın milletvekillerini uyara
rak, soruşturmanın reddi için oy kullanacağımı da ifade ederek, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Şahsı adına ikinci söz Sayın Gönül'ün. 
Buyurun efendim. 
ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say

gılarımla selamlıyorum. 
Ben de, şahsım ve arkadaşlarım adına, meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden va

tandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi su
nuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, gündem konusu, tmar Bankasına tanınan ayrıcalıklar ve sağlanan devlet 
kolaylıkları nedeniyle, sorumluları hakkında Meclis soruşturması açılması istemidir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda verilen önerge incelendiğinde görüleceği üzere, soruş
turma açılmasına dayanak gösterilen nedenler, bu önerge muhteviyatında, kısaca : 

1. 1980'li yıllarda, malî güçlükleri sebebiyle, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi kap
samında Hazine gözetimine alınan tmar Bankasının, 1990 yılı nisan ayında durumu, aynı kap
samdaki diğer bankalardan hiç de iyi olmadığı halde ve hatta çok daha tartışmalı olduğu hal
de, Hazine gözetiminden çıkarıldığı, 

2. Adı geçen bankaya, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi kapsamında olduğu 1987 
ve 1988 yıllarında, Merkez Bankasından ve kaynaklarından özel kredi kullandırılmak suretiy
le, ayrıcalık tanındığı, 

3. Yine anılan bankaya, 1991 yılı içinde, 39 milyar 900 milyon liralık reeskont kredisi 
kolaylığının sağlanması suretiyle -bu süre içerisinde bu kolaylık diğer bankalara, para politika
sı gereği kapalı tutulduğu halde- ayrıcalık yapılarak düşük faizli reeskont kredisinin kullandı
rıldığı; sağlanan bu düşük faizli reeskont kredisi ayrıcalığından faydalanan 8 kuruluşunun ta
mamının da bu bankanın ya da sahiplerinin hissedar olduğu kurumlar oldukları görülmekle 
ilgili yasa hükümlerine aykırı davranıldığı, 

4. Anılan bankaya, Merkez Bankası kaynaklarından önemli ayrıcalıklar tanınmak sure
tiyle, 1990 yılında, swap işlemleri gerçekleştirilerek düşük faizli kredi temin edildiği; yine anı
lan bankanın, mevduat sahiplerinin aldıkları faizler üzerinden stopaja tabi tutulan yüzde 10 
Menkul Sermaye iradı Vergisiyle, faiz üzerinden yüzde 5 Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
kesilen paraların vergi dairesine yatırılmayarak, bu paraların zararlara mahsup edilmesi ve bu
na göz yumulması, 

5. Anılan bankada, olmayan kişilerin hayalî adreslerle yatırdıkları vadesiz mevduat he
saplarının bulunduğu, . 

Şeklinde sıralanmıştır. , 

Değerli milletvekilleri, biraz evvelki konuşmacı arkadaşımız; biraz fikir jimnastiğinin ol
ması gerektiğini ifade etti; teşekkür ediyorum; ama* biz biraz fikir jimnastiği yaptık... Burada, 
bu dosyalar içindeki kayıtlar, raporlar ve murakıp raporlarında geçen hususlar hep göz ardı 
edilmek suretiyle; 1983 yılında 64/1 kapsamına alınan bankanın on aylık ısrarlı murakıp ra
porlarına rağmen 64/2 kapsamına niçin alınmadığını, ama üç ay sonra hazırlanan bir murakıp 
raporuna dayanarak da, 9 günde nasıl 64/2 kapsamından çıkarıldığını ortaya koyacağız. 

Değerli milletvekilleri, ilgililer hakkında Meclis soruşturması açılmasına mütedair öner
gede yer alan iddialar bunlar ölüp, gerçekten, bu iddiaların, murakıp raporları ışığında, ilgili 
Bankalar Yasası ile Merkez Bankası Yasasına aykırılığı olup olmadığını irdelemekte ve gerçe
ğin ortaya çıkmasında fayda görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, önergede yer alan ilk iddiayı, geliniz, beraberce, belgeleriyle birlikte 
inceleyelim. Buna göre, 1983 yılında, malî bünye ve yönetimindeki olumsuzluklar nedeniyle 
banka, Bankalar Yasasının 64/1 maddesi kapsamı içine alınmıştır. 

1984 yılı kasım ayında da, banka sermayesinin çoğunluk hissesine sahip Doğuş Grubu, 
bu hisselerini bir ailenin fertlerine ve şirketlerine devretmiştir. Bu tarihten sonra da bankanın 
malî ve idarî bünyesinde düzelme görülmemiştir. 

— 610 — 



. T.B.M.M. B : 44 4 . 3 . 1992 . O : 1 

Ayrıca, Bankalar Kanununa aykırılıklar yeminli murakıp raporlarıyla tespit edilmiş ol
masına rağmen, Bankalar Kanununun cezayı müstelzim hükümleri de ne hikmetse uygulan
mamıştır. Mesela, 17 Nisan 1986 tarihli ve 10 sayılı Yeminli Murakıp Raporunda, kanunun muh
telif maddelerine aykırı olarak kredilendirmeler tespit edilmiş; ancak, sorumluları hakkında 
herhangi bir yasal işlem yapılmamıştır. 

Yine bir diğer örnek : 30.11.1987 günlü ve 6 sayılı murakıp raporunda, Bankalar Kanunu
nun 41 inci maddesine aykırı olarak 3 yönetim kurulu üyesine kredi kullandırıldığı, aynı mad
denin ikinci fıkrasına göre tespit olunmuş, bu madde delaletiyle, sorumluları hakkında, aynı 
yasanın 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince tecziyeleri için yasal işleme tevessül 
edilmesi gerektiği halde, bu husus göz ardı edilerek, herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Keza, 30.11.1987 tarih ve 6 sayılı raporda, belirtildiği üzere, yine,'Bankalar Yasasının 52 
nci maddesine ayları olarak, mahiyetine uygun düşmeyen muhasebe kayıtları ve yeniden de
ğerleme işlemleri sonucu, banka, gerçekte 1986 yılını 13 milyar lira zararla kapattığı halde, 174 
milyon lira kârlı gösterilmiştir. Yasanın 52 nci maddesine aykırılık tespit edilmiş olmasına rağ
men, yine aynı yasanın 79 uncu maddesi gereğince, sorumluları için, ceza verilmesi talebiyle 
yasal kovuşturma açılması gerektiği halde, bu kanunî işlem de her nedense yerine getirilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar -yukarıda belirttiğimiz 30.11.1987 tarihli bu rapora göre-
banka, Bankalar Yasasının 64/2 maddesi kapsamına alınmış ise de, suç oluşturan fiillerin ya
sal takibine başlanılmamak suretiyle, ilgilileri ve sorumluları siyasî iktidarca korunmuşlardır. 

ö te yandan, biraz sonra açıklayacağımız üzere, burada özellikle dikkati çeken bir husus 
açıkça göze çarpmaktadır. Bankanın, 64/2 kapsamına alınmasındaki gecikmeyle bu madde kap
samından çıkarılmasındaki işlem süratliliği bir çelişki olarak önümüzde durmaktadır. Kısaca 
bu hususa değinecek olursak; ilk defa 20 Mayıs 1987 tarih ve 1 sayılı raporda, banka sermaye
sinin tamamının henüz ortaklardan tahsil edilmemiş olması, banka kredilerinin büyük kısmı
nın, banka sermayesinin çoğunluğuna sahip firmalara düşük faiz oranlarıyla kullandırılması 
ve malî bünyedeki zayıflama halinin devam etmesi gerekçe gösterilerek, bankanın, 64/2 kapsa
mına alınması önerilmiştir. 

23 Eylül 1987 tarih ve 5 sayılı rapor muhteviyatı ile, bu husus, yani, 64/2 kapsamına alın
ma önerisi yine dikkate alınmamış, biraz evvel belirttiğimiz 30.11.1987 tarih ve 6 sayılı rapor 
ile, bu husus, tekrar vurgulanmış ve önerilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, 8 Şubat 1988 tarihine kadar bir işlem yapılmamış ve on aylık bir 
gecikme sonucu, nihayet, bankanın 64/2 kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Bu tarihten 
sonra harika faaliyetlerinin devamlı izlenmesine ve bu konularda birçok usulsüzlüklerin tespi
tine rağmen, bankanın, özel bir muameleye tabi tutulduğu, hatta korunduğu ve kollandığı in
tibaını verecek bir himayeye mazhar olduğu da açıkça görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şu gelişme ve işlemlerin bu konudaki iddiaları kuvvetlendirdiği ve 
bu konuda izhar ettiğimiz kanaati doğruladığı açıkça görülmektedir : Zira, kötüye gidiş dur
durulamadığı için, 27 Haziran 1988 tarih ve 15-4 sayılı raporda, banka gayrimenkullerinin, gerçek 
anlamda nakit girişi olmadan, çok düşük fiyatlarla, bankadan kullandırılan kredi ve peşin ki
ra adı altındaki avanslarla UZAN Grubu firmalarına devredildiği, kur riski oranının ve döviz 
tevdiat hesabı açık kullanımı oranının yasal sınırlar altında bulunduğu, döviz hesaplarına geti
rilen asgarî 5 000 dolarlık sınıra uyulmadığı ve ayrıca 1987 yılı içinde artırılan 8.6 milyar liralık 
sermaye borcunun, Uzan Grubu firmalarına kullandırılan avans ve kredilerle kapatıldığı 
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ve 31 Mart 1988 tarihi itibariyle 40 milyarlık zararın mevduata sirayet ettiği gerekçe gösteril
mek suretiyle, bankanın malî bünyesinin, Bankalar Yasasının 64/2 maddesinin uygulanmasıy
la düzelemeyecegi belirtilerek, bu nedenle, banka hakkında, bu yasanın 62, 68 ve 69 uncu mad
delerinin uygulanması ve tatbiki istenmiştir. Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım, nerededir 
iyileşme durumu? 

Bankanın, Bankalar Yasasının 64/2 maddesi kapsamına alınmasından sonra, malî ve ida
rî durumunun hep kötüye gittiği saptanmış ve bu bankanın, bir başka bankaya devredilmesi 
veya birleştirilmesini öngören 62, 68 ve 69 uncu maddelerin uygulanması dahi istenmiştir. Ay
rıca, Bankalar Kanununa aykırı işlemlerden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle banka perso
nelinin görevlerine son verilmesi, bankanın mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yet
kisinin Bankalar Kanununun 12 nci maddesine göre kaldırılması, Uzan ailesince bankadan çe
kilen kıymetlerin, bankaya iadesi istenmiştir. Bütün bunlara rağmen, bu raporda belirlenen 
usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, İmar Bankasıyla ilgili tespit edilen eksiklikler, usulsüzlükler ve ka
nuna aykırı işlemler, buraya kadar saydıklarımızla da bitmiyor. Bakınız, bankanın durumun
da herhangi bir iyileşmenin olmadığı hususu, 2 Eylül 1988 tarih ve 17/6 sayılı, 11.7.1989 tarih 
ve 10/7 sayılı, 20 Eylül 1989 tarih ve R/11 sayılı, 14.12.1989 tarih ve R/14 sayılı raporlarda da 
açıkça vurgulanmakta ve gösterilmektedir. Yine, banka hakkında düzenlenmiş olan 28.12.1989 
gün ve 16 sayılı raporda da, önceki raporlarda belirlenen hususlar tekrar edilmiş ve bu raporla
rın mahiyetinde, Bankalar Kanununun 41, 51 ve 52 nci maddelerine aykırı fiktif işlemler yapıl
dığı ve banka sahiplerine, yasal limitlerin üzerinde kredi kullandırıldığı da tespit olunmuştur. 

Bundan sonra, çok çarpık, çok çarpıcı ve hayret edilecek bir gelişme olmaktadır. Bu oku
muş olduğum en son rapor, 28.12.1989 tarihli rapordur ve bu raporun düzenlenmesinden üç 
ay sonra, 9 Nisan 1990 tarih ve 3 sayılı raporda murakıp, 1990 yılında sağlanacak kârla, birik
miş zararların aktifteki payının önemli ölçüde azalacağı yolundaki kanaatini, yılın 4 üncü ayında 
izhar etmektedir; yani, gelecek 8 ay içerisinde sanki, bankanın büyük miktarda kâr edeceğini 
tahmin etmiş, kehanette bulunmuş gibi, birikmiş zararlardan kaynaklanan özkaynak açığının 
önemli ölçüde izale edilebileceği, taahhütlerini karşılamada herhangi bir probleminin olmadı
ğı, kârlılık ve likidite açısından bankanın olumlu görünüm arz ettiği yolunda kanaat belirtmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada en önemli konu, 28.12.1989 tarihinde, banka için, Bankalar 
Yasasının 41, 51, 52, 62, 68 ve 69 uncu maddelerinin uygulanmasını tavsiye eden murakıp, üç 
ay sonra, banka hakkında, bu olumlu raporu vermektedir. Bu, çok dikkat çekici ve çarpıcı 
bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, 28.12.1989 tarihinden önceki olumsuzluk ifade eden raporlar ile, 
Bankalar Yasasının, bankanın, bir başka bankaya devredilmesi veya birleştirmesini öngören 
maddelerinin uygulanmasını içeren, 28.12.1989 tarihli ve 16 sayılı rapor da ortada iken, aradan 
3 ay geçince, bir anda sihirli değnek değmişçesine, aksaklık ve yanlışların düzeldiği belirlen
miştir ve bunu ifade eden 9.4,1990 tarihli raporu düzenleyen yeminli murakıbın da, biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, aynı kişi olduğu görülmektedir. 

Bundan sonra, işlemlerin, gayet süratli gittiğini görmekteyiz. Israrlı talep ve tavsiyeli ra
porlara, suç teşkileden fiillere rağmen, Bankalar Kanununun 64/2 maddesi kapsamına 10 ay
da zorla alınan banka, bu sefer, 10 günde, hatta 10 günden kısa sürede 64 üncü madde kap-
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samından çıkarılmaktadır. Çünkü, 9 Nisan 1990 günlü rapora dayanarak, 16 Nisan 1990 gün 
ve 19317 sayılı onayla, yani bu tarihli bakan onayıyla, banka, Bankalar hasasının, 64 üncü madde 
kapsamından çıkarılmakta, hemen 2 gün sonra, bu durum, 18 Nisan 1990 tarih ve 19747 sayılı 
yazıyla bankaya bildirilmektedir. Böylece, banka, anılan Bankalar Yasasının 64/2 maddesi kap
samı dışına çıkarılmış olmaktadır. 

Buraya kadar, Meclis soruşturması önergesinin en önemli maddesini teşkil eden, söz ko
nusu bankanın, Bankalar Yasasının amir hükümlerine ve kesin bulgulara rağmen, siyasal içe
rikli bir kararla, 64/2 madde kapsamı dışına çıkarılması konusundaki iddialar incelenmiş ol
maktadır. 

Gerçekten, rapor muhteviyatları ve ilgili yasa hükümleri birlikte incelendiğinde, banka
nın, yasanın 64 üncü madde kapsamından çıkarılması işlemi, normal bir bankacılık olayı sayı
lamaz. Bu, geçmiş dönemin, uygulamalarının ve tanıdığı ayrıcalıkların bir örneğini teşkil et
mektedir. Vardığımız sonuç ve kanaat budur. > 

BAŞKAN — Sayın Gönül, lütfen toparlayınız. 
; ALÎ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Toparlayacağım efendim. 

Adı geçen, bankanın, yukarıda tarih ve numarasını belirttiğimiz raporların birbirini teyit 
eden devamlılığı ve ısrarla vurguladıkları sonuçlar neticesi, Bankalar Yasasının 64/2 maddesi 
kapsamına alınması 8.2.1988 tarihinde mümkün olmuştur. Bu maddenin amir hükümlerinde
ki kısıtlamalar ve beraberinde getirdiği tedbir ve düzenlemeler, madde lafzında ve ruhunda açıkça 
belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu ise, düşük faizli reeskont kredilerinin, diğer banka
lar yönünden, -para politikası gereği- kapalı tutulduğu dönemde, devlet musluklarının, bu banka 
için açık tutulmuş olduğu iddiasıdır. Bunu, "ayrıcalık" kelimesinden başka bir ifadeyle izah 
etmek mümkün değildir. Hele, banka aracılığıyla reeskont kredisi ayrıcalığından yararlandırı
lan kuruluşların, bu bankanın yahut da sahiplerinin büyük hissedar oldukları kuruluşlar ol
duğu görüldüğünde, birtakım şüphelerin doğmasına hak vermemek de mümkün değildir. 

Yine, birtakım haklı şüphelerin doğmasına neden olan diğer bir husus da, Merkez Banka
sı kaynaklarından sağlanan swap işlemleri olmaktadır. Döviz teminatı karşılığı kullandırılan, 
düşük faizli bu kredinin, yine diğer bütün bankalar için kapalı tutulduğu döneme rastlanması 
da, dikkat çeken diğer önemli bir hususu teşkil etmektedir. 

Birtakım mevduat sahiplerinin bankadan aldıkları faizlerin üzerinden stopaja tabi tutu
lan yüzde 10 oranındaki menkul sermaye iradı vergisi ile yine faiz üzerinden binde 5 oranında 
Savunma Sanayii Destekleme Fonuna kesilen keseneklerin vergi dairesine yatırılmadığı, anılan 
bankada, olmayan kişiler ve hayalî adresler üzerine yatırılarak vadesiz mevduat hesaplarının 
açılmış olduğu iddiaları da, usulsüzlük yönünden önem taşımaktadır. 

Bütün bunların sonunda, tarih ve numaralarını belirttiğimiz murakıp raporlarının ışığın
da, bankanın, Bankalar Yasasının 64/2 maddesi kapsamı dışına çıkarılmasında yasaya aykırı 
davranıldığına inandığımız gibi, diğer hususlardaki iddiaların da kapsamlı araştırma ve incele
meye tabi tutulmasında fayda gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyorum. 

Sonuç olarak; belirtilen ve ortaya konulan gerçekler ve iddialar itibariyle, ilgililer hakkın
da Meclis soruşturması açılması yolundaki önergeyi desteklediğimi ve olumlu oy kullanma
nın, bu şartlarda görev olduğunu, gerçeğin tespiti yönünden zaruri gördüğümü belirtmek is
tiyorum. 
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Bu görüş ve duygular içinde, Yüce Heyetinizi selamlar, saygılar sunarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma istenen eski Başbakanlar Sayın Yıl

dırım Akbulut ve Sayın Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Sayın Hüsnü Doğan ve Sayın 
Güneş Taner ile Maliye ve Gümrük eski Bakanı Sayın Adnan Kahveci'ye aittir; şimdi, kendile-s 
rine söz vereceğim. Söz alanlar; Devlet eski bakanları Sayın Hüsnü Doğan ve Sayın Güneş Ta
ner ile Maliye ve Gümrük eski Bakanı Sayın Adnan Kahveci. 

Sayın Hüsnü Doğan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuza, bir 
savunma yapmak için çıkmış değilim; çok şükür, buna ihtiyacım yok. Bu konuşmamda, bazı 
konularda, Yüce Heyetinize bilgi vermeye, özellikle Meclis soruşturması konusunda, İktidar 
ortaklarının durumunu, tutumunu tahlil etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 1989 Kasım ayı ile 1990 Ekim ayı sonu arasında Devlet Bakanı ola
rak görev yaptım. Bu dönemde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da, ilgili kuruluş olarak 
uhdemde bulunmakta idi, önergede yazılı hususların sadece bu döneme ait olanları şahsımı 
doğrudan ilgilendirmesine rağmen, meseleyi daha geniş bir çerçevede mütalaa etmeyi uygun 
görüyorum. 

önergede yer alan iddialar hakkında -özellikle Merkez Bankası bakımından- teknik yön
den söyleyeceğim hususlar şunlardan ibarettir : 

1. ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkında 35 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 14 Ocak 1982 tarih ve 17574 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe girmiştir. 22 Haziran 1982 tarih ve 17732 mükerrer sayılı Resmî Gazetede, söz konusu karar
nameye 2 madde ekleyen 39 nolu Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Bu kararna
menin ek 5 inci maddesinde, bankerlerin -mevduat sertifikası veya tahvil karşılığı- borçlarının 
ödenmesi nedeniyle bankalardan mevduat çekilişleri olduğu takdirde, Merkez Bankasının, mev
duat çekilen bankalara, tek imza mukabili kredi vermesi ve bu kredilere, 1211 sayılı Merkez 
Bankası Kanununun 47 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması öngörülmüştür. Söz konu- \ 
su kanun hükmünde kararname, Merkez Bankasının en az iki imzayı taşıyan senetler karşılı
ğında kredi vermesi şartını tek imzaya indirmiş ve banka kanununun 47 nci maddesinde belir
tilen senet limitlerinden muaf tutularak bir tür özel kredi uygulaması getirmiştir. 

öte yandan, Merkez Bankası Banka Meclisi, 17 Eylül 1982 tarihinde, banker alacakların
dan dolayı ödeme güçlüğü içinde olan bankalara kullandırılmak üzere, kararname hükümleri 
doğrultusunda, bir özel kredi ihdasına karar vermiştir. Bu krediden, yedi banka, toplam 105 
milyar 193 milyon liralık kullanım yapmıştır. Kullandırılan kredilerin tamamı, 1991 yılı itiba
riyle tasfiye olunmuştur. 

2. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 45, 52 ve 53 üncü mad
delerinin verdiği yetkiye istinaden, Merkez Bankasınca, toplam olarak, 1990 ve 1991 yılların
da, sırasıyla, 2 trilyon 46 milyar lira ve 6 trilyon 335 milyar lira tutarında senet reeskontu ve 
1990 yılında da 1 trilyon 643 milyar lira tutarında döviz karşılığı swap işlemi yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar söylediklerimle bir bütünlük arz etme
si bakımından şu üç hususu tespit etmek istiyorum : 
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1. Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanuna tabi, diğer kamu bankalarına göre daha bağımsız 
çalışan bir kuruluştur. 

2. önergede ileri sürülen bütün hususlar, Merkez Bankasının, tamamıyla kendi yetkileri 
dahilinde ve ilgili mevzuata uygun olarak yaptığı normal işlemlerdir. 

3. önergede ileri sürülen iddialar bakımından, ne kimsenin benden bir talebi ne de be
nim herhangi bir kimseye tavsiyem veya telkinim bahis konusudur. İlgili Bakan olarak, Merkez 
Bankasının günlük rutin işlemleri hakkında bilgi sahibi olmamın imkânı da, anlamı da zaten 
yoktur. 

Soruşturma önergesinin genel mahiyeti hakkında, bu kadarını belirtmeyi yeterli görüyo
rum. Şimdi, izninizle, meselenin esasına girmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 105 gündür iktidarda olan koalisyon Hükümetinin, ileri sürülen 
iddialar hakkında, bugüne kadar, ne bir araştırması ne bir incelemesi ne bir teftişi ne de bir 
müfettiş görevlendirmesi vardır. Buna rağmen, tamamıyla bürokratik kademede cereyan eden 
ve hakkında herhangi bir resmî karar ve kanaat teessüs etmemiş bir konuda, dönemin Başba
kanı ve bakanlarıyla zoraki illiyet bağı kurulmaya çalışılarak, adeta, suç ve suçlu icat edilmeye 
çalışılmaktadır. Bu, tek kelimeyle gayri ciddiliktir. Bu anlayışla, ne Hükümetiniz iktidar olabi
lir ne de siz iktidar milletvekilleri olabilirsiniz. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şayet, bildikleriniz veya şüpheleriniz varsa, neden devletin ve müesseselerin çalışmasına 
izin vermiyorsunuz? Neden, telaşlı bir şekilde, bilgisizce ve sorumsuzca, müfettişlerin, savcıla
rın ve hâkimlerin görevini üstlenmeye çalışıyorsunuz? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Millet telaşlanıyor, millet! 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dinle, dinle! 
Yaptığınız nedir biliyor musunuz; iftirayı meşru kılıyor, iftira hakkı ihdas ediyorsunuz. 

Oysa, iftira, adi bir suçtur ve Türkiye Büyük Millet Meclisini buna alet etmenin sorumluluğu
nu ölçmek de hayli zordur. Siz, elle tutulur herhangi bir şey ortaya koymadan, keyfî iddialar 
ileriye sürecek, itham edecek, karalayacak, çamur atacaksınız, biz de, öyle olmadığımızı ispat 

/ etmeye çalışacağız!.. Bu, ne biçim hukuk anlayışıdır; bu, ne biçim ahlak anlayışıdır? Hiç vic
danınız sızlamıyor mu? Allah korkusu yok mu sizlerde?.. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Şeffaflık, demokratikleşme, hukuk devleti ve insan hakları kavramlarını dillerinden dü
şürmeyenlerin hallerine bakın!.. 

Sayın milletvekilleri, ortada, kimseye ayrıcalık ve kolaylık sağlayan ve görevini kötüye kul- •• 
lanan yok; ama, bu Yüce Meclisteki soruşturma hakkını suiistimal edenler, kötüye kullanan
lar var; burası doğru. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Siz, bütün iddialarınızı ispat etmekle mükellefsiniz, iddialarını ispat edemeyenler, müfte
ri durumuna düşerler; böyle bir soruşturmaya parmak kaldıranlar da, onların vebaline ortak 
olurlar. 

Sayın milletvekilleri, hassasiyetimin sebebi, konunun, beni ve arkadaşlarımı rencide eden 
nitelikte olmasının ötesinde, devleti, demokrasiyi, insan haklarını, müesseseleri tahrip eden yö
nünün ağırlık taşımasıdır; şeref ve haysiyet kavramının değersiz hale getirilmesi, sorumsuzca 
ayaklar altına alınmasıdır. 

Şayet, bu yüce çatıyı, haksızlıklara karşı duyarsız hale getirirseniz; itham ve iftirayı, sıra
dan olaylar gibi kabul edip, gülüp geçerseniz; Türkiye Büyük Millet Meclisi de, devlet de, 
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hükümet de ciddiyetinden ve itibarından çok şey kaybeder. Bu çatı altında, her şeyden önce, 
Parlamentonun saygınlığına, temel ahlakî değerlere, insan şeref ve haysiyetine, hukuka ve hu
kukun üstünlüğüne sahip çıkmaya insana ve insan haklarına saygılı olmaya mecburuz. Size 
tavsiyem, ciddî olmanız ve ciddî işlerle uğraşmanızdır. 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sen kendine bak... Ne tavsiye edeceksin? 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) —- Bunu yapmazsanız, çok hızlı bir şekilde itibar kaybe
dersiniz. Kendi kaybınızın takdiri, size aittir; ama, siyaseti ve siyasetçileri kötüleyerek, demok
rasiye ve ülkeye zarar vermeye de hakkınız yoktur. 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Yasaklan savunduğun gibi, değil mi? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Mesnetsiz, tutarsız, ciddî bir incelemeye dayanma

yan, sadece bir dönemi kötülemeye yönelik ithamların, bize ve partimize zarar vermesi müm
kün değildir; belki biraz üzülürüz; ama, bu da geçer. 

Hepinize hatırlatmak isterim ki, Anavatan Partisi, sekiz yıllık iktidarı döneminde, bu çe
şit davranışlara kesinlikle tevessül etmemiştir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Korsan televizyonu nasıl çalıştırdınız, gerçekleri nasıl sap
tırdınız; onlardan bahset. ' 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Korsan televizyon varsa, devam ediyor; sen durdur. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Korsandan bahset. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Korsan varsa, devam ediyor; iktidarsın, durdur. 
BAŞKAN ~ Sayın Tayan... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Devlet adamını nasıl karaladınız? 
BAŞKAN — Turhan Bey... Turhan Bey, lütfen... Turhan Bey, hatibin sözünü kesmeyelim, 

lütfen. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Gerçekleri nasıl saptırdınız; ondan bahset. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. Siz, grup başkanvekilisiniz, 

lütfen hâkim olunuz kendinize. 
ALI ER (tçel) — Zaten, öyle adamları grup başkanvekili seçmişsiniz ki!.. 
BAŞKAN — Onun takdiri o gruba ait, size değil Sayın Er. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözleri

mi bitirirken... 
AHMET SAYIN (Burdur) — BURTRAK'ı siz hatırdınız; onun hesabını verin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yeni bir şey öğren kardeşim, yeni bir şey öğren. 
Sözlerimi bitirirken, bu tutumunuzun, ülkeye ve demokratik hukuk devletine yapacağı en 

büyük tahribatı izah edeyim. (DYP sıralarından, "Emlâk Bankası gibi mi?" sesleri) 
RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — İhtilal olur sonra, değil mi? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yüce Meclisin en önemli denetim araçlarından biri 

olan soruşturma hakkı, suiistimal edile edile, zamanla, anlamını yitirir, dejenere olur, değersiz 
hale gelir ve Meclisin soruşturma müessesesine kimse itibar etmez. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ne korkuyorsunuz? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Böyle bir ortam, kurdun sevdiği dumanlı havadır ve 

dumanlı havada kurtlar sofrası kurulur. Yüce Mecliste, hiç kimsenin, böyle bir vebalin yüküne 
rıza göstereceğine inanmak istemiyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Devlet eski Bakanı Sayın Taner; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan evvel, Zonguldak'ta hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, kederli ai
lelerine ve milletimize başsağlığı dilemek isterim. 

Bugün, Hükümette görevdeyken, İmar Bankasını, Bankalar Kanununun 64 üncü madde
si kapsamından çıkardığımdan dolayı, bazı milletvekilleri, hakkımda yolsuzluk, usulsüzlük ve 
kolaylık sağlama suçunu işlediğim ve görevimi kötüye kullandığım kanaatinde oldukları için, 
bu iddialara karşı kendimi müdafaa etmek için değil, cevap vermek için huzurlarınızdayım. 
Yüce Meclisin sorduğu her suale, milletvekillerinin ve bakanların cevap vermesi, usuldendir. 

Sayın milletvekilleri, böylesine ciddî, böylesine vahim iddialar ortaya atıldığı zaman, üzü
lerek belirtmek istiyorum ki, Hükümeti, bu sıralarda görmek isterdim, bu sıralarda, Merkez 
Bankasından sorumlu Sayın Başbakanın olmasını isterdim. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Zonguldak'ta. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman, erteleseydiniz bu görüşmeyi. 
Ekonomiden ve Hazineden sorumlu Bakanı, burada görmek isterdim. 

\ Sayın milletvekilleri, neden görmek isterdim; bu suçlamalar karşısında, yarın, kendileri, 
bu Meclis karşısında araştırma yapacaklar; burada, kendisini savunmak zorunda kalan baka
nın, hangi şartlar altında, hangi kararları aldığını görsünler, dinlesinler ve en azından kanaat 
getirsinler diye... onun ne olup olmayacağını anlamak için eğer siz vicdanınızın sesine danışa
rak parmak kaldırırsanız ve bu araştırmalar sonunda bu kanaate gelirseniz o zaman, önünüze 
açacaksınız, Sayın Hüsnü Doğan'ın dediği gibi, devletin ne oranda tahrip edildiği veya edilece
ği hakkında görüşlerinizi sunacaksınız; bu açıdan önemlidir. 

Sayın Maliye Bakanını da göremiyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Az önce buradaydı. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Az önce buradaydı; ama, herhalde Zongulduk'a gitti, öy
le mi? Sayın Maliye Bakanı niye burada değil? Sayın Maliye Bakanı, maliyeyle ilgili iddialara 
burada cevap vermek zorundadır; niye burada değildir? Bunu, usul açısından söylüyorum ve 
zabıtlara geçmesini önemle istiyorum ki, Hükümet burada yoktur; çünkü, bu Hükümet, icra
at yapmadığı için, aslında hayalî icraat Hükümetidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, 
Hükümet yerinde yoktur. (DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Saygılı olun biraz; ağzınızdan çıkanı bil
miyorsunuz. > 

BAŞKAN — Sayın Taner, bir dakika... 
Soruşturma önergesinin, görüşülmesiyle, soruşturmayla Hükümetin alakası yoktur; Hü

kümet söz alamaz, cevap veremez; bu tamamıyla milletvekilleriyle sizin aranızda olan bir hu
sustur; bu işle Hükümetin hiç alakası yok. Lütfen... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Haklısınız Sayın Başkan; ama, burada bir durum tespiti 
yapmamız lazım. Bugün soruşturulan ben, dün bu Hükümet sıralarında oturduğumdan ve bu 
görevimden dolayı soruşturuluyorum. Burada oturan arkadaşlar da, bugün attıkları gibi, ya
rın başka arkadaşların atacakları iftiralara binaen aynı şekilde soruşturulacaklardır. O bakım
dan, burada oturup, en azından, bu konulan, ibreti alem için dinlemeleri açısından söylüyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Taner, bakanlık yaptınız, bunu çok iyi bilirsiniz; bakanların işleri var
dır, toplantıları vardır, seyahatleri vardır; her zaman burada bulunamıyorlar. Lütfen... 

GÜNEŞ TANER (Devamla).— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konunun, benimle il
gili kısmına gelelim : 

Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi, malî durumunda herhangi bir bozukluk ve ciddî 
bir tehlike görülen bir bankanın, bürokrasinin teklifi ve bakanın onayıyla bu 64 üncü madde 
kapsamına alınmasını sağlar. Bu ne demektir; bu, bankayı devletleştiriyorsunuz demek değil
dir; bu, Hazinenin, bu banka üzerinde daha fazla ihtimamla durmasını ve o bankanın, en kısa 
zamanda tedbirleri alarak tekrar geriye dönmesini sağlamak üzere kurulmuş olan kanunî bir 
müessesedir. Keza, 64 üncü madde kapsamına almak gibi, bir özel şirket bankasını veya devlet 
bankasını bu sıkı takipten sonra en kısa zamanda geriye iade etmek de bu kanun hükümlerin
den bir tanesidir. Nitekim, bu banka, benim bilgilerime göre 1980, benden evvel konuşan arka
daşımın bilgilerine göre 1983 senesinde, 64 üncü madde kapsamına alınmıştır; sebebi de, malî 
durumunda eksiklik olmasıdır. Aradan geçen on sene içerisinde banka el değiştirmiş. Arka
daşlar burada defalarca okudular; bahsettikleri yeminli murakıp raporlarına göre, 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987 ve 1989 senesine kadar çeşitli kademelerden geçerek, durumunda çeşitli vaha
metler olmasına rağmen, bankanın, 1988 senesinden sonra yavaş yavaş iyileşmeye doğru gittiği 
görülmektedir. 

Şimdi, banka sahipleri, 1990 senesinin Nisan ayında, 64 üncü madde kapsamından çıkar
mamızdan takriben on ay evvel- bize şifahen müracaat ederek, bankanın durumunun kuvvet
lendiğini belirterek, bu durum çerçevesinde kendilerinin artık 64 üncü madde kapsamından 
çıkarılmalarını istemişlerdir. Bunun üzerine yapılan tetkikte, bankanın, gerek Hazine yeminli 
murakıplarının gerekse çalışan bürokratların kanaatleri ve kişisel kanaatimce, 64 üncü madde 
kapsamından çıkarılmasının mümkün olmadığı söylenmiş ve kendilerinden, bir dizi tedbirler 
alınması istenmiştir. Banka sahipleri, bu on ay zarfında Hazineye defalarca gidip gelmişler ve 
sonunda, kendilerinden istenen bu şartlan yerine getirdiklerini beyan etmeleri üzerine, banka 
yeminli murakıpları, 9.4.1990 tarihinde yapmış oldukları tetkik neticesinde, tasarrufları ve ta
ahhütlerin karşılanmasında hiçbir problemin olmadığı, kârlılık ve likidite oranlarında olumlu 
artışlar olduğu ve sermaye artırımı yapıldığı takdirde, bankanın 64 üncü madde kapsamından 
çıkarılabileceği görüşünü belirtmişlerdir. Nitekim, bu görüş üzerine, Hazinedeki yetkili bütün 
bürokratların imzalarıyla, bankanın 64 üncü madde kapsamından çıkarılabileceği görüşünü 
belirtmişlerdir. Nitekim, bu görüş üzerine, Hazinedeki yetkili bütün bürokratların imzalarıy
la, bankanın 64 üncü madde kapsamından çıkarılması teklifi onay için bana gelmiş, ben de 
onayımı vermişimdir. Olay bu kadar basittir; olayın bütün gerçeği ve çıplaklığı budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bankayı, 64 üncü madde kapsamına almak veya çıkar
mak, devleti, herhangi bir şekilde, ne kâra ne de zarara sokar; devletin idarî şartlar içerisinde 
nasıl çalışacağını ve bankalar konusunda ise, gerek mydinin gerekse diğer bankacıların, ban
kacılık piyasasını tanzim edici görevini göstermektedir. Kanaatimizce, banka bu görevi yapabi
lecek duruma geldiği için, 64 üncü madde kapsamından çıkarılmıştır. Nitekim, sayın arkadaşı
mın burada ifade ettiği gibi, eğer son raporu yazan murakıp başka birisi olsaydı, bence, öner
gede bizi suçlamalarında haklı olurlardı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İki ayda mı düzeldi? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, iki ayda düzeldi düzelmedi meselesi değildir. Şimdi 

siz, bu suali bana sormayacaksınız, murakıba soracaksınız, onun muhatabı ben değilim. 
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EVREN BULUT (Edirne) — Hep bu tarafa konuşuyorsun, öbür tarafa da konuş. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, ben, Yüce Meclisin istediğim köşesine bakarak 

konuşurum. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibi, konuşmasında, rahat bırakalım. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, savunma yapıyor; savunma yapan bir kişi 

soru soramaz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, savunma yapıyor; savunma hakkı 

sonsuz ve mukaddestir; dinleyelim bakalım, öğrenelim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, bankanın, sa

dece 64 üncü madde kapsamından çıkarılmasıyla ilgili değil, gerek swap işlemleri olsun gerek 
kredilerin açılması usulü olsun, bunların her biri, gerek Merkez Bankası Kanununda gerek Ban
kalar Kanununda hangi usul ve şartlarda yapılacağı açık olan ve yapılmış olan işlemlerdir. Bun
larda bir ayrıcalık olduğunu iddia etmek, sadece ve sadece, konuyu bilmemek ve bazı arkadaş
larımızın, siyasete girmedikleri dönemde yapamadıkları işi, belki şimdi yapmak ihtiyacı his
settiklerinden öteye geçmeyen bir durumdur. 

Efendim, 64 üncü madde kapsamından çıkarılan bu banka, gerçekten, o günkü bürokrat
ların teklifi ve bakanın kanaati yanlış olsaydı -hepinizin bildiği gibi, son iki üç ay içerisinde 
hakkında çıkarılan haberlerden dolayı bankadan döviz çekilmesi başlamıştır ve takriben 1 tril
yon lira karşılığı döviz çekilişi yapılmıştır- 1 trilyon lira karşılığı, dövizi ödedikten sonra faali
yetine devam edemezdi; bugün hâlâ aynen devam etmektedir. 

Şimdi burada iki şeyi tartışmak lazım : Birincisi, burada, bû dedikoduların çıkarılmasın
dan dolayı vatandaş korkup, bu bankaya gidip dövizini çektiği zaman ne olmuştur, kim kârlı 
çıkmıştır kim zararlı çıkmıştır, bunu tartışmak lazım. 

Şimdi, 1 trilyon lira, yaklaşık 200 milyon dolar etmektedir; ortalama yıllık yüzde 6 faiz 
alsanız, 12 milyon dolar faiz demektir; bu da aşağı yukarı 72 milyar lira tutmaktadır; yani, 
vatandaşın korkup, bu bankaya gidip de parasını vadesinden erken çektiği için, Türkiye Cum
huriyeti vatandaşının, yani mudinin, faiz almamasından dolayı 72 milyar lira zararı vardır; ta
biî ki, bankanın da 72 milyar lira kârı vardır; ama, öte taraftan, bankanın adı lekelenmiş ve 
zor duruma düşmüştür. 

Hükümet burada; şimdi ben size sormak istiyorum : Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Savunma yapıyorsun, soru soramazsın; savunma yapan 

kişi soru soramaz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hükümetin görevi, kanunları en iyi şekilde kullanmak ve 
adaleti yerine getirmektir. Şimdi, Bankalar Kanununa göre, üzerinde bu görev olmasına rağ
men, bu Hükümetin üyeleri, Hazine yetkilileri, neden müdahale etmemişlerdir; neden, müda
hale etmeyip, vatandaşın 72 milyar lira zarara girmesini sağlamışlardır? Haa, baktılar ki, eski 
bakan, burada iddia ettiğiniz usullere göre, siyasî müdahale ile, bu bankayı 64 üncü madde 
kapsamından çıkarmıştır; siz, yüz küsur gündür burada Hükümetsiniz, eğer bu kararı Hükü
met taşıyor idiyse, bürokrasi taşıyor idiyse, bizim yaptığımız yanlış idiyse, derhal, aynı gün, 
aynı saatte, bu bankayı, 64 üncü madde ve 64 üncü madde ikinci fıkra kapsamına almanız 
mümkündü; niye almamışlardır? Burada sorulacak olan sual Hükümetedir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Burada sorulacak olan sual bize değildir; biz, yaptığımızı ispat etmişiz, açıklıkla 
ortadadır. 
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iş bununla da kalmamaktadır, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Sayın üyeler çok iyi 
bilmek zorundadırlar ki, Bankalar Kanununda sadece 64 üncü madde yoktur, başka maddeler 
de vardır; 84 üncü ve 83 üncü maddeler vardır. Şimdi, 84 üncü madde ne demektedir, biliyor 
musunuz? Bankalar, diğer ticaret müesseselerinden -mudinin parasını aldıkları için- farklı bir 
konumdadırlar; adeta, devlet gibi, ayrı bir statüde çalışırlar, Şimdi, bundan dolayı Bankalar 
Kanununda denmiş ki : Bir banka hakkında, itibarını kırıcı, yalan ve asılsız sözler çıkarmak 
suçtur; bu suçu işleyenlere, bir yıldan üç yıla kadar hapis, şu kadardan şu kadara kadar para 
cezası verilir ve eğer bu suç basın veya televizyon yoluyla işlenirse, iki misli ceza uygulanır. Ni
tekim, burada böyle bir hadise olmuş ve bu hadiseye, bu Hükümetin, ne bakanı ne Hazine 
bürokrasisi ne de Merkez Bankası bürokrasisi maalesef müdahale etmemiştir. Bu arz ettiğim 
konu, bir suç duyurusudur; burada, Yüce Mecliste, Hükümetin, üzerine düşen görevi yapma
dığını ve Bankalar Kanununa aykırı hareket ettiğini resmen açıklıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yahu, sen kendini müdafaa et; Hükümeti ne karıştırıyorsun? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sadece bununla kalınmamıştır Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; beni burada sorgulamaya çalışan bu Hükümetin mensupları ile onun yaptığı iş
lemlerden haberdar olmayan bazı milletvekilleri, bazı konuları da bilmiyorlar. Bürokrasiyi bil
meyen genç bürokratları getiriyorlar, iş başına koyuyorlar; bununla, sadece bu memleketin de
ğil, aynı zamanda bu Hükümetin ve bu siyasî partilerin başına iş açmaktadırlar. 

Demin burada "Emlak Bankası" deyi bağırdığınız için bu konuyu getirdim. Biliyor mu
sunuz, Emlak Bankasının başına yeni getirdiğiniz genel müdür, Bankalar Kanununu okuma
mış. Eğer bu Emlak Bankası Genel Müdürü, Bankalar Kanununu okumuş olsaydı, gazetelere, 
bu bankanın zararda'olduğu, bu bankanın işlerinin kötü olduğu, şu, şu usulsüzlüklerin olduğu 
şeklinde çeşitli suçlamalarda bulunamazdı; çünkü, Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi bu
nu yasaklıyor ve diyor ki, "hele, bu, banka içinden birisi tarafından yapılırsa, ağır suçtur, ha
pis cezası gerektirir..." 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Seni bırakacağız, onu mahkemeye göndereceğiz öyle mi 
yani? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, sizin, bunu yapan, bir bürokratınız var, bunu ora
ya götüren bir Hükümetiniz var, bunu denetleyen bir mekanizmanız var; ama, devletin savcısı, 
tek başına o genel müdürü mahkemeye veremez. Demin burada, bizim Hükümet olduğumuz 
sırada neden bazı şeyleri yapmadığımızı iddia ettiğiniz gibi, bugün, hemen şu anda bu fiil iş
lenmekte ve bu Hükümetin üyeleri, savcılığa müracaat edip, bu insanları mahkemeye verip, 
bütün Türkiye ekonomisini ve bankacılık sistemini etkileyecek bir faciayı başlatabilme beceri-
sizliği ve bilgisizliğini gösteren bu genel müdür bakında görevlerini yapmamaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O, Amerika'da veznedarlık yapmadığı için bilmez. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim... 
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Taner, lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın, size bir şey söyleyeyim : Ben, bu mevkie çalışarak 

geldim, kimsenin ismiyle gelmedim; devlet bankasından krediler alıp, üzerine yatıp, ödemedi
ğim için o bankalardan sorumlu mevkie getirilmedim!.. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri 
alkışlar) ' 
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Bu laflan bana söylerken düşünün; İçendi yaranıza bakın, kendi yaranızı kaşımayın. Ben, 
Hazineden ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olduğum zaman kurmuş olduğum koope
ratifte usulsüzlük yaptığımdan dolayı da mahkemeye verilmedim; ben, bu memlekette yetimin 
malını yemedim, yedirmedim. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Siz, daha dün bir bugün iki, buraya gelmişsiniz; yüz gündür, memlekette icraat yapıp, mem
leketin işlerini halledeceğiniz yerde, bizlere çamur atarak kendinizi haklı çıkaracağınızı zanne
diyorsanız, aldanıyorsunuz... 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) — Doymadınız mı? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu memlekette büyük sorunlar vardır, tırmanan enflas

yon vardır, Azerbaycan'da öldürülen kardeşlerimiz vardır; ama, bütün bunlara rağmen, bura
da, çıkıyor Bakanınız, "Hükümet elinden geleni yapmıştır" diyor. O bakan diyebiliyor mu, 
biz, kalktık, Millî Güvenlik Kuruluna başvurduk veya diyebiliyor mu, Bush bizi çok sever, bizi 
blair house'de ağırladı, bizi şöyle sevdi, böyle sevdi?.. Soruyorum burada; Sayın Başbakan De-
mirel, Azerbaycan meselesi için Başkan Bush'a telefon açıp konuşmuş mudur, bu konuda yar
dımını istemiş midir?.. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sen savunmanı yap, savunmanı. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Buradaki katliamın, burada dökülen Türk kanının durdu

rulması için temasta bulunmuş mudur? 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sen bırak bunları, savunmanı yap. (DYP sıralarından gü

rültüler) ; 

BAŞKAN — Sayın Taner, lütfen efendim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "savunmada" diyor

lar; evet, ben, savunmadayım; ben, memleketimi savunacağım ölünceye kadar; ben, doğruyu 
savunacağım ölünceye kadar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda, sizlerin, bana ve arkadaşlarıma atmış olduğunuz çamur, bizim için bir şereftir. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Maliye ve Gümrük eski Bakanı Sayın Adnan Kahveci; buyurun efendim. 

(ANAP„sıraIarından alkışlar) 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Zonguldak'ta ve

fat eden işçilerimize Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı dilerim. 
Değerli arkadaşlar, bugün, burada, memleketin ne hale düştüğünü gösteren çok vahim 

bir tablo izliyoruz. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Kendi itibarınızdan dolayı!.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Dün burada, çok net deliller varken, TÜPRAŞ'm ra

kamları ilan edilmişken, 250 bin ton kaçakçılık devletin rakamları arasında belirlenmiş iken 
ve Meclisin içinde de kaçak sigara satıldığı bizzat belirlenmiş iken, İktidar Grubu olarak, kal
kıp, bu konulardaki soruşturma önergesine ret oyu verdiniz bunu, vicdanınıza ve millete nasıl 
izah edeceksiniz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Niye aldın kaçak sigarayı? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Meclisin içinde Meclis sigarası içiliyor. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sen uyuyorsun. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Biz, sizin gibi yabancı sigara içenlerden değiliz. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen efendim... 
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ADNAN KAHVECİ (Devarrila) ~ Ben sigara içmiyorum. 
İktidar çoğunluğunuzun, Yüce Meclisi, bir engizisyon mahkemesi olarak kullanmasını ke

sinlikle kabul etmiyoruz; bunun için de millete hesap vereceksiniz. Zannediyor musunuz ki, 
millet, bu yaptığınızı fark etmiyor? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Savunmanızı yapın, savunmanızı. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Zannediyor musunuz ki, millet, bu yaptığınızı fark 

etmiyor? < 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bırakın şimdi bunları, siz savunmanızı yapın. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sen savunmam yap, savunmanı. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, Sayın Şendağ, lütfen karşılıklı konuşmayın; böyle olursa, ko

nuşmalar çok uzuyor ve zaman kaybı oluyor. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, huzurunuza, savunma yapmak için gelmiyorum, 

bakjş açısı bu olan bir grubun karşısında savunma da yapmam. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Savunma yapma ihtiyacını da hissetmem... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Savunulacak hali yok zaten. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu zihniyetle davranan bir grubun karşısında, ben, 

savunma yapma ihtiyacını hissetmem. Bu zihniyetin atacağı çamur, benim için bir şeref olur. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Suçun yoksa bir şey olmaz; korkma. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Eğer bu önergede iddia edilen kayırma varsa, Sayın 

Gürkan, bu kayırmayı, sizin belediyeleriniz ve sizin bazı eski milletvekilleriniz yapmıştır. Unut
mayın ki, o yasal olmayan televizyon vericileri sizin belediyeleriniz tarafından kurulmuş, bazı 
milletvekilleriniz de o vericilerin kaldırılması için mücadele vermiştir ve bugün mahkemede hesap 
vermektedirler. Eğer bir kayırmacılık varsa... 

CENGİZ BULUT (İzmir) — RTL'de reklama çıkıyorlar. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sizin beledeyilerinizin ve bazı milletvekillerinizin yap

tığı yasal oluyorsa, ben ona bir şey demiyorum. , 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ne ilgisi var?.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kayırmacılıktan bahsettiniz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, buraya, savunma yapmak için çıkmadım diyo

rum. Bu Önergede ileri sürülen hususlarla ilgili olarak, Bakanlığımın çeşitli kuruluşlarına, Tef
tiş Kurulu Başkanlığına, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına ve Gelirler Genel Müdürlüğü
ne müracaat yapılmıştır; Sayın Bakana yazılı olarak gönderdim, o konuda yapılan işlemleri 
bana ve size bildirmesini istedim. Bakanlığımın hiçbir görevlisine, ne şifahi ne yazılı olarak, 
bu konuda işlem yapılmaması veyahut işlemlerin geciktirilmesi hususunda da tek bir şey söyle
miş değilim. 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) — Bakacağız, bakacağız... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) ~ Söyleseniz iyi olurdu. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Güneş Taner de burada belirtti; eğer bu karar 

yanlışsa, Hükümetiniz ne yapıyor? Niye bu bankayı tekrar 64 üncü madde kapsamına almıyor, 
hele son bir iki ay içerisinde basında cereyan eden olaylardan sonra?.. Eğer burada soruşturul
ması gereken bir şey varsa, büyük ihmal varsa, bu da Hükümetinizin ihmalidir; ki basında 
son bir iki ay içerisinde cereyan eden olaylar, bu bankayı, 64 üncü madde kapsamına gerçekten 
sokulmaya değer hale getirmiş demektir. 
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Değerli milletvekilleri, şeref ve haysiyet kavramını değersiz hale getirmek için uğraş veri
yorsunuz. Bu önergeyi, bu açıdan, şiddetle reddediyorum. Bu önergeyle, Türk Devletine, Türk 
Parlamentosunun saygınlığına, hukukun üstünlüğüne zarar veriyorsunuz. Mesnetsiz çamur ata
rak, sadece kendinize zarar verirsiniz. Yüce Meclisin de buna alet olacağına inanmıyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Sayın eski Başbakanlardan söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, eski Başbakanlar Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Mesut Yılmaz ile, Devlet eski 

Bakanları Sayın Hüsnü Doğan ve Sayın Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci haklarında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis soruştur
ması açılması kabul edilmiştir. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar(î)) 

Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî parti gruplarının güçleri ora
nında verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için 
ayrı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun görev süresi iki aydır; bu iki aylık çalışma süresinin, komis
yon üyelerinin adçekme suretiyle tespiti tarihihden başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, diğer konuya geçiyoruz. 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gaze
tede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek suretiyle Devleti 
zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ınct 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumba
racıbaşı /laklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 26.2.1992 tarihli 41 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
gündemin "özel Gümdemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasındaki, Ordu Milletvekili 
Sayın Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 
89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek suretiyle devleti zarara uğ
ratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergelerinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma is
tenmiş bulunan Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı'na söz verilecektir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 26.2.1992 tarihli 40 inci Birleşiminde okun

muş ve bastırılarak Sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 sayılı karar ile "Yabancı Para 

Birimlerine Dayalı Birim Fiyatlarla İhalesi Yapılmış ve Yapılacak Olan, Otoyol, Köprü, Tünel 
Yapımı ile Kontrollük, Mühendislik, Etüd, Proje ve Müşavirlik İşlerinde Fiyat Farkı Hesabın
da Uygulanacak Esaslar"ı yeniden düzenleyerek otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine 
neden olarak Anavatan Partisi Hükümetinin devleti çok büyük ölçüde zarara uğrattığı, görevi 
kötüye kullandığı, 

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç'-
ün ise kararnamede imzaları bulunmamakla beraber, bu kararnameyi uygulamaya devam et
mek suretiyle devleti zarara soktukları ve görevi kötüye kullandıkları, bu eylemleri ile Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesini ihlal ettikleri ve bu sebeple de haklarında Meclis soruş
turması açılması önergesi 18.2.1992 tarih ve 37 nci Birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Süleyman Demirel Hükümeti göreve başladığı günden beri aynı kararnameyle Yüce 
Meclisin kabul ettiği önerge doğrultusunda devleti zarara soktuğu ve görevi kötüye kullandığı 
aşikâr olmakla, bu kararnameyi tatbike devam ettiklerinden dolayı haklarında soruşturma açıl
masına karar verilen Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Hüsamettin örüç ile aynı fiilleri ika eden 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıba-
şı'nın daha önceki önerge kapsamı dışında kalması söz konusu olmayacağından, bu defa Sa
yın Süleyman Demirel ve Sayın Onur Kumburacıbaşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
18.2.1992 tarih ve 37 nci Birleşimindeki kararı da gözönünde bulundurularak, Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine muhalefetten Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Sadi Pehlivanoğlu 
(Ordu) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — İlk söz, önerge sahiplerinden Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'e ait. 
Buyurun Sayın Yücelen. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de sözleri

me başlarken, Zonguldak'ta hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, bü
yük Türk Milletine sabır vermesini dilerim. 

30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
nı uygulamaya devam etmek suretiyle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu gerekçesiyle, Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı hakların
da verdiğimiz Meclis soruşturması önergesine imza atan arkadaşlarım adına önergemizi açık
lamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ve otoyol yatırımlarının Hazine
nin zararına sebep olduğu iddiaları, Türkiye Büyük Meclisinin 18 inci Döneminde çeşitli ko-

- nuşmalarda ve 25.1.1990 tarihinde Yüce Meclise getirilen gensoru önergesi vesilesiyle enine bo
yuna tartışıldı. .Zabıtlar tetkik edildiğinde görülecektir ki, önerge verenler ve ilgili olanlar, elle-, 
rindeki bütün bilgileri, belgeleri ortaya dökmüşlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
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19 uncu Dönem çalışmaları başladıktan sonra, 18 inci Yasama Döneminde gensoru önergesiy
le görülüşen konu, bildiğiniz gibi, 19 uncu Dönemde Yüce Meclise, Sayın Veli Aksoy ve 45 
arkadaşı tarafından Meclis soruşturması önergesi olarak getirildi. 

Esasen, 1982 Anayasamız, Meclis soruşturmasını kabul etmiş; ama, takip edilecek usulü 
belirtmemiştir. 23.1.1992 tarihli 30 uncu Birleşimde, Sayın Veli Aksoy ve arkadaşlarının öner
gesi okunmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde hüküm olmadığı için, daha önceki 
teamüllere dayanılarak, 18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmüş ve 25 eski bakan hakkında, kararnamede imzaları olduğu için; bir eski 
Başbakan ve dört ay Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapan bir eski bakan hakkında da 89/14657 
sayılı Kararnameyi uygulamaya devam ettikleri için Meclis soruşturması açılması, ayrı ayrı oy
lanarak kabul edilmiştir. 

18 inci Dönemde görüşülüp karar verilen bir konunun, 19 uncu Dönemde tekrar görüşül
mesinin, ileride demokrasi açısından getireceği sakıncalar üzerinde durmayacağım, 18 Şubatta 
kabul edilen önerge üzerinde tekrar tartışma açacak, haklıdır haksızdır sözlerini hatırlatacak 
cümlelerden de kaçınacağım. 

18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşimde, benim de üyesi olmakla iftihar ettiğim Yüce Meclisi
mizde söz konusu önerge görüşülmüş ve karar verilmiştir; Meclîs çoğunluğunun bu kararını 
saygıyla kabul ediyorum; çünkü, her egemenliğin özü, esas olarak millettedir, millete aittir; 
halkın içinden hiçbir bölüm veya birey, egemenliğin kullanılmasını kendisine mal edemez. Üzerine 
yemin ettiğimiz Anayasamızın 6 nci maddesi dikkatle okununca görülüyor ki, millî iradenin 
belirdiği tek makam, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Demokrasinin tecelligahı olan bu kut
sal çatıda alınan kararı, herkesin de saygıyla kabul etmesi lazımdır. Büyük Türk Milleti ve Ana
yasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisimize çok büyük hassasiyet göstermiştir; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin de, aynı hassasiyeti, büyük Türk Milletine ve Anayasamıza göstereceğine olan 
inancım da tamdır. 

Değerli arkadaşlarım, eski Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Sayın Hüsamettin örüç'ün, 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları yoktur; imzaları bu
lunmamakla beraber, bu kararnameyi uygulamaya devam etmek suretiyle devleti zarara sok
tukları ve görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleriyle Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesini ihlal ettikleri ve bu sebeple de haklarında Meclis soruşturması açılmasını isteyen 
önerge onbeş gün önce, bu çatı altında, Yüce Meclisimizce, ayrıca oylanarak kabul edildi. 

100 günü aşkındır görev yapan Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın da 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunmamakla 
beraber, bu kararnameyi uygulamaya devam ettiklerini tespit ettik. Örnek olarak, elimizde, bu 
100 gün içerisinde çeşitli tarihlerde düzenlenen ve onaylanan hakediş raporları ve ödeme emir
leri bulunmaktadır. Dileyen herkese bu raporlardan birer fotokopi verebilirim. 

Belki ilk anda, Başbakan Sayın Süleyman Demire! ile Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın 
Onur Kumburacıbaşı'nın, 23.1.1992 tarihinde, Sayın Veli Aksoy've 45 ar kadısının Meclis so
ruşturması önergesi okununcaya kadar bu kararnameyi uygulamaya devam etmelerinin devleti 
zarara soktuğu ve görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleriyle Türk Ceza Kanununun 
240 inci maddesini ihlel ettiklerini ve böyle bir suçlamayla karşılaşacaklarını bilmedikleri dü
şünülebilir. Belki de, Yüce Meclisin bu konuda nasıl bir karar vereceğini beklemiş de olabilirler. 

— 625 — 



T.B.M.M. B : 44 4 . 3 . 1992 O : 1 

öyle bile olsa, konu Mecliste görüşüldüğü gün, 89/14657 sayılı ICararnamenin uygulamasını 
derhal durdurmaları gerekirdi. Sayın Demirel ve Sayın Kumbaracıbaşı, en kötü şartlarda; yani, 
18 Şubat 1992'den sonra bile bu kararnameyi uygulamaya devam etmişlerdir. Bu 100 günü aşan 
zaman diliminde tespit edebildiğimiz değişik otoyol projelerine, değişik firmalara, değişik ta
rihlerde yapılan tahakkukları ve ödemeleri bilgilerinize arz ediyorum : 

Îzmir-Urla-Çeşme otoyolunun Urla-Çeşme kesimine 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralı 
hakedişlerle 23.12.1991 de, 30.1.1992'de, 21.2.1992'de 14 milyon dolar... Bu hakedişlerin altın
da devletin resmî mühürü vardır. Gene, Îzmir-Urla-Çeşme otoyolunun İzmir-Urla kesimine -
ki, bu ikisinin müteahhiti birdir, burada da bir şey var- 16 numaralı, 17 numaralı... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu Hükümet mi? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Evet efendim, bu Hükümet; yani, Sayın De

mirel ve Sayın Kumbaracıbaşı'nın zamanında. 
18 numaralı, 19 numaralı hakediş raporlarıyla 35 milyon dolar. Tarihini de merak ediyor

sunuzdur, söyleyeyim : 25.11.1991'de tasdik edilmiş, 6.1.1992'de tasdik edilmiş, 6.2.1992'de tas
dik edilmiş ve 18.2.1992'de tasdik edilmiş. 

Gene, İzmir çevre yolu ve Aydın otoyolu; 27.11.1991, 26,12.1991'de tasdik edilmiş, 31, 32, 
33 numaralı hakediş raporlarıyla 30.1.1992'de 25 milyon dolar. Gene, Gerede-Ankara ve Anka
ra çevre yoluna 1.1.1992'de ve 6.2.1992'de 40 milyon dolar... İsteyene, raporların orijinal şekli
ni de derhal takdim edebilirim. 

En kötüsü, 18.2.1992 tarihinde; bu Yüce Mecliste bu önerge, Sayın Veli Aksoy ve arkadaş
larının önergesi görüşüldükten sonra, 720218 dosya numaralı 7582203 tahakkuk müzekkeresi 
numaralı -numara veriyorum- 21.2.1992 tarihinde gelmiş olan 58 numaralı hakediş raporuyla 
3 571 428 Amerika Birleşik Devletleri Doları -ve 58 senti de var- Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 24.2.1992 tarih (c) serisi, 447449 numaralı Merkez Bankası çekiyle ödenmiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)— Ödenmiş mi? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Evet, çekin fotokopisi burada efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Nereden buluyorsun bu evrakları; hayret!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Onlar sizin marifetleriniz. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Efendim, gösterdik marifeti şimdi; kızacak 

bir şey yok, sabırlı olacaksınız. Dilerseniz vereyim size 
AHMET SAYIN (Burdur) — Vermenize gerek yok. Siz getirdiniz dolarla iş yaptırmayı 

memlekete. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Biliyor muydunuz? Uygulamadan bahsediyo

ruz beyefendi. Yüce Meclisin 15 gün önce bu Mecliste aldığı karardan bahsediyoruz. Lütfen... 
Aklıma şimdi bir fıkra geldi. Eskiden, bir suçluyu yakalamışlar, savcıya götürmüşler. Suçlu 

olduğu o kadar aşikâr ki, savcı, "evladım, görenler var, suçüstü yakaladık, daha hâla söyleye
ceğin bir şey var mı?" demiş. O da, "efendim, avukatımı istiyorum" demiş. "Evladım ne ya
pacaksın avukatı?" deyince, "efendim, ben de ne söyleyeceğini merak ediyorum, onun için 
istiyorum" demiş. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Yapmayın lütfen... Lütfen... Rica ediyorum... 

Bu hakediş karşılığı yapılan işler de bu 100 günlük zaman dilimi içindedir. Yani, uygula
ma durdürulsa, bu hakedişler tanzim edilmeyecek, ödemeler yapılmayacaktı, devlet 114 mil
yon dolar ödemek zorunda kalmayacaktı. 
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Sözlerimin ve önergemizin siyasî hiçbir yönü yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 
gün önce kabul ettiği bir soruşturma önergesinde aksettirilen aynı olayı, aynı yerde, sadece isimleri. 
değişik olarak; fakat aynı iddia ve aynı usulle 51 arkadaşımla birlikte önerge olarak hazırlayıp, 
delilleriyle huzurunuza geldik. Bu önergemizi hazırlarken, Anayasamızın, "Meclisteki siyasî 
parti gruplarında Meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılmaz ve karar alınamaz" hükmü 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gösterdiği hassasiyeti de bir kere daha hissettik, 

Anayasamızın başlangıç kısmının beş ve altıncı paragrafında belirtildiği gibi, millet irade
sinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet 
adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu Anayasada gösterilen hürriyetçi 
demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı, her Türk va
tandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden, eşitlik ve sosyal adalet gereklerince 
yararlanarak, millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu, fikir, 
inanç ve kararı ile anlaşılmak; sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatla yorumla
nıp, uygulanmak üzere Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının; yani, siz
lerin, vatan ve millet sevginize emanet ve tevdi olduğunun bilinciyle, üzerine yemin ettiğimiz 
Anayasamızın 10 uncu maddesini okuduk, bu önergemizi öyle huzurlarınıza getirdik. Bu 10 
uncu madde herkesin, siyasî düşünce farkı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu, hiç
bir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz olduğunu belirtiyor ve "Devlet organları 
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket et
mek zorundadırlar." diyor. Kanun önünde eşit olanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 
eşit olacağını düşündük. Bu bilgiler ışığında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18.2.1992 tarih 
ve 37 nci Birleşimindeki kararı da göz önüne alınarak, Sayın Süleyman Demirel ve Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine muhalefetten Meclis so
ruşturması açılmasını isteyen önergemizin kabulünü istiyoruz. 

Eğer, önergemiz kabul ediliVse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman layık olduğu sayıp gınlığını daha da artıracaktır. Ancak, şunu hatırlatmak isterim ki, bu önerge reddedilirse, işte 
0 zaman 18.2.1992 tarihinde kabul edilen önergenin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır; daha, so
ruşturma komisyonu kuruluşunu tamamlamadan, önerge ite suçlananlar Büyük Türk Milleti 
önünde ve Allah indinde de aklanacak ve hiçbir siyasî partinin kurulacak komisyona üye ver
mesine gerek kalmayacaktır. Eğer, önergemiz reddedilirse, bu zabıtlar Yüce Meclisin, bir kişi
nin ihtirası veya ANAP fobik hastalığı çaresizliği içinde vesayet altına girdiğinin belgesi ola
caktır, kararın siyasî olduğu anlaşılacaktır. 

Ben, Sayın Başbakan burada olsaydı, bu önergeye olumlu oy vereceğine olan inancımı da 
belirtmek istiyorum. Çünkü, geçmişte, neticelensin, neticelenmesin; ama 1970'Ierde 13 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporunda da, yine 1971'de Sayın Celal Kargılı'nın verdi
ği gensoru önergesinde de çekimser kalarak veya olumlu oy kullanarak bunu belli etmiştir. 

Ben konuyu, Büyük Türk Milleti önünde, vicdanlarınıza havale ediyorum. Vereceğiniz bu 
karar, Meclis tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücelen. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Sayın Hüsamettin 

Örüç, Sayın Abdürrezzak Yavuz. 
Sayın örüç, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla
madan, Zonguldak'ta bugün kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk 
Milletine başsağlığı dilemek istiyorum. 

• ' ' • • , • - • i ' - • ' • • • ' 

Değerli milletvekilleri, İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve arkadaşlarının imzalarını taşıyan 
ve 18 Şubat Salı günü Yüce Heyetinize sunularak görüşmeleri yapılan önergede, otoyollarla 
ilgili olarak, 19 Ekini 1989 tarihinde Bakanlar Kurulunca karara bağlanan, 31 Ekim 1989 tari
hi itibariyle de Resmî Gazetede neşredilerek yürürlüğe giren 14657 sayılı Kararname ile otoyol 
müteahhitlerine fazla ve haksız ödeme yapıldığı, usullere uyulmadığı, devletin büyük ölçüde 
zarara uğratıldığı ve bu nedenle de, bu kararnameye imza atanlar ile bu kararnamenin yürürlü
ğe girişini takip eden dönemde Başbakan olan Sayın Yıldırım Akbülut ile bu dönemi de takip 
eden 24 Haziran tarihinde işbaşına gelen Sayın Mesut Yılmaz Hükümetinde Bayındırlık Baka
nı olan şahsım hakkında Meclis soruşturması açılması istenmiş ve Yüce Heyetinizce, bu soruş
turmanın açılması kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu önerge münasebetiyle söz alim tüm hatipler, önergenin içeriğini 
çok açık bir şekilde ortaya koymuşlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün ihalelerde, 
değişen mevzuat hükümleri ve değişen ekonomik koşullar içerisinde dara düşen müteahhitler 
için -sabit birim fiyatlarla ihale edilen işlerde fiyatların revize edilmesini ve farklı fiyat verilme
sine ilişkin, bazen bir yılda iki defa, bazan iki yılda bir defa olmak üzere, âdeta yasal teamül 
haline gelen fiyat farkları çıkarıldığını da söylemişlerdir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dolarla ihale edilenler hariç. 

• HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Devamla) — Söz konusu 14657 sayılı Kararnameye esas teşkil 
edert ihale, Anavatan hükümetlerinin, 1983'ten itibaren gerçekleştirmeye çalıştıkları büyük re
form hamleleri içerisinde, bunların hedefine ulaşabilmesi için temel altyapı niteliğini taşıyan 
ve bizzat Veli Aksoy ve arkadaşlarının önergelerinde ifade ettikleri gibi, Anavatanın övündü
ğü, gurur duyduğu, otoyollar, Güneydoğu Anarolu Projesi, barajlar, enerji santralları, teleko
münikasyon gibi projelerden ve hemen hemen bunların da temel altyapısı niteliğini taşıması 
nedeniyle zururî gördükleri otoyol işlerine önem atfetmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu otoyol hamleleri, 1985 yılında Kınalı-Sakarya Otoyolu île başlamıştır. "Döviz" diye 
ifade buyurduğunuz için; ona cevap vermek istiyorum. İlk otoyol ihalesidir. Deneyimi olma
yan Türkiye için, bu otoyol ihalesinin, tamamı dövizle, tamamı dış kredi ile finanse edilmiş; 
İngiliz, İtalyan, Japon ve Türk firmalarının karışımı bir konsorsiyumla bir sözleşme aktedil-
miştir. Bu sözleşmenin yapımında, Uluslararası Müşavir Mühendisler Birliğinin otoyollar için 
hazırladığı tip sözleşme hükümleri ve Dünya Bankasının krediler için vazettiği ilkeler öngörül
müş ve otoyol ihaleleri sözleşmesine -70 inci madde ile- dövizle birim fiyatları tespit edilen iş
lerde fiyat farkı verilmeyeceğine dair bir hüküm konulmuştur. Aslında bu hüküm, ne Dünya 
Bankasının ilkelerine -yani, kredi sözleşmesi esaslarına- ne de örnek olarak aldığımız Ulusla
rarası Mühendis Müşavirler Birliğinin sözleşmelerine uymaktadır. Zira, bütün bunlarda, deği
şen koşullarda, mevzuat ve maliyeti etkileyen unsurlar olması halinde fiyat farkı verilmesini 
öngören hükümler mevcuttur. Ancak, o günün koşulları içerisinde, doların, Türk Lirasına karşı 
kazanmış olduğu değerlerle, Türk Lirasının karşısında doların kazandığı kıymetin, enflasyon
la paralel gidişi öngörülmüş, daha doğrusu nazarı itibara alınmış ve doların Türk Lirası karşı
sındaki kazancı eskalasyon için yeterli görülmüştür. 
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Böylelikle, Hükümet, Anayasanın 8 inci maddesi muvacehesinde kazanmış olduğu yürüt
me yetkisini, memleket ekonomisine en önemli katkıyı yapacak ve bir muvazaaya imkân ver
meyecek şekilde değerlendirmek istemiştir ve o günler için bu, gerçek bir belgedir. Ancak, 1985 
yılının sonlarından itibaren, dövizin; yani doların, Türk Lirası karşısında süratle değer kazan
masına rağmen, enflasyonun daha hızlı gidişi, aradaki makasın giderek açılması karşısında -
geçen oturumda çok daha geniş izahat verdiğimiz için detaylarına fazla girmek istemiyorum-
arada ciddî bir sorun ortaya çıkmıştır. Bu konuda size küçük örnekler vermiştik; ama, pekiş
tirmek açısından basit bir örnek daha vermek istiyorum : 

/ Bakınız, 1985 yılında doların değerini 100 kabul etmek suretiyle hesapladığımızda, 1990 
yılında 522 olduğunu; yani, bu süre içerisinde doların Türk Lirası karşısında yüzde 422 kıymet 
kazandığını görmekteydik. Ama aynı şekilde, toptan eşya giderlerini, Devlet İstatistik Enstitü
sü verilerine göre hesapladığımız zaman, bu farkın, yüzde 764 olduğunu gördük. 

Belki, daha basit bir örnekle vurgulamak yerinde olacaktır: Bakın, otoyol müteahhitleri
nin en büyük gider kalemlerinden birini teşkil eden 1 litre mazotun 1985 yılındaki 159 liralık 
değerini, dolar cinsinden hesapladığımız zaman 29 senttir. Aynı şekilde, 1 litre mazotun Ocak 
1992 başındaki değeri 3 000 lira üzerinden hesapladığınızda ve doları da 5 500 lira olarak aldı
ğınız zaman, 55 sente tekabül etmektedir. Yani, şunu ifade etmek istiyorum ki, eğer bu fiyat 
farkı söz konusu olmasaydı, 1985 senesinde sabit birim fiyatları esası üzerinde 1 dolar karşılı
ğında 1 litre mazot için 29 sent veren müteahhit, 55 sent vermek gibi, kendisini tersine etkile
yen bir durumla karşı karşıya kalacaktı. 

Değerli milletvekilleri, geçen oturumda konuşulduğu için konunun bu kısmı üzerinde dur
mak istemiyorum. Ayrıca, biraz evvel arkadaşımız da, bu konuda daha gerekli bilgileri sizlere 
özet halinde sunmaya çalıştı; ancak, hükümetlerin icra yetkisi, ülke ekonomisini menfi etkile
yecek durumlara mani olmak, tedbirli davranmak ve müdebbir tüccar gibi hareket etmektir. 

Hükümet, bu koşullar altında, otoyol gibi büyük temel altyapı projelerinin yarım kalma
sına, işlerin tasfiyesine ve tasfiye edildiği takdirde tasfiye süresi sonunda aynı fiyatlarla tekrar 
ihale edilemeyeceğinden, parasal hiçbir gelir getirmemesine mukabil, dış krediler nedeniyle Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu Ortaklığı İdaresi ve dış kredi müesseseleri arasında olum
suz birtakım gelişmelerin olmasını engelleyebilmek için, tedbirli ve basiretli davranmış, işiiı bu 
şekilde gitmesi yerine, başka bir alternatifi tercih etmiştir. 

Esasen, ortada müzakere edilebilecek iki alternatif vardı: Ya müteahhitlerin bu talepleri 
ve kayıpları karşısında hükümet bigane kalacak, iş, müteahhitlerin ifade ettikleri gibi, duracak 
ve söylediği gibi, parasal hiçbir kıymet kazanılmadığı halde, ekonomik açıdan uluslararası ve . 
ulusal seviyede birtakım komplikasyonlar doğacak veya tam tersine, bu işlerin bir an evvel ta
mamlanması suretiyle memleket ekonomisine katkı sağlaması temin edilecekti. Hükümet, bu 
ikinci yolu tercih etmiş ve söz konusu kararnameyi çıkararak, keenlemyekûn, birim fiyatları
nın artışına bir katsayı getirmiş değil; ama, Dünya Bankası esasına uyarak, azalabilen veya 
çoğalabilen; sadece aradaki kaybı, yani fiyat kaybını, değer kayıplarını telafi edecek bir for-
mülasyon getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türk siyasî tarihinde belki de ilk defa, bir hükümet, yasaların ken
disine verdiği tüm yetkilere, kanunî haklara ve bunlara uygun olan hareketine rağmen, bütün 
bakanlarıyla birlikte, haklarında Meclis soruşturması açılması gibi bir durumla karşı karşıyadır. 
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Benden önce konuşan hatip kardeşimizin de ifade ettiği gibi, bu mesele, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir prestij sorunu haline de dönüşmüştür. Söz konusu kararname altında im
zam bulunmamaktadır; Sayın Yıldırım Akbulut'un da imzası yoktur. Sayın Yıldırım Akbulut, 
bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dönemin Başbakanıdır. O dönemin içeri
sinde, Bayındırlık Bakanı da olmamama rağmen, 20 ay sonra teşekkül eden Hükümetin Ba
yındırlık Bakanlığını ifa ettim. Bizler hakkında bu Meclis soruşturmasını talep etmiş olmanız, 
ortaya şu gerçeği koymaktadır : Sorumluluğumuz uygulamadan ibarettir. Bizler, Bakanlar Ku
rulunun almış olduğu mevcut ve yürürlükte olan bir kararnameyi uygulayan idarelerden so
rumlu bakan olmamız hasebiyle, bu konuda devleti zarara uğrattığımız gibi bir iddia ileri sü
rülmektedir. Konunun aslı, yani kararnamenin haklı olup olmadığı konusundaki konuşmala
rı, 18 Şubat tarihli görüşmelerde yaptık; kısmen de bugün biraz değinmiş oldum. 

Bu uygulama sorumluluğu, Kamu Ortaklığı idaresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ara
sında aktedilmiş bir protokol gereği icra edilen ve bakanlık makamına herhangi bir işlem için 
intikal etmeyen evraklar cümlesindendir. Bütün bunlara rağmen, bizim hakkımızda uygulan
ması istenilen Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinin de bir özelliği var: Bu madde, sade
ce fiilen yapılmasını değil, bu fiilin bilerek yapılmasını; dolayısıyla, bu fiilde bir kastın mevcut 
olmasını aramaktır. 

Benim ve Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut'un uygulaması, sadece icraya yöneliktir; ken
di Hükümetimizin, daha evvelki hükümetlerin almış olduğu bir Bakanlar Kurulu kararının uy
gulanmasından ibarettir. Ancak, arada küçük bir fark vardır : Bugün görüşülen önergenin ko
nusunu teşkil eden; Sayın Başbakan Demirel ile Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Kumbaracı-
başı'nın hakkında ortaya konulan iddiada, bu konunun Yüce Mecliste 18 Şubat günündeki 
müzakeresi ve kabulünü takip eden günler içerisinde; biraz evvel konuşan arkadaşımın açıkça 
ortaya koyduğu istihkak raporları, Merkez Bankası çeki ve diğer uygulama şekilleri, istihkak 
raporlarının dayandığı diğer notlar bilindiği halde, bunun devlete zarar verdiği konusunda id
dialarınızı bir an için doğru kabul edersek; o zaman, Sayın Başbakan Demirel ile Sayın Kum-
baracıbaşı'nın bu uygulamalarıyla bizim uygulamalarımız arasında hukuken gerçekten büyük 
bir farklılık da vardır. Bu farkın da gözden kaçırılmaması gerektiğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında, 18 Şubat tarihli müzakereler sırasında bu kürsüden konu
şurken; bu kararın kabulü halinde, Sayın Başbakanla, Sayın Kumbaracıbaşı'nın da aynı şekil
de aynı kapsam içerisinde mütalaa edilmesi gerektiğini açıkça ifade etmiştik. 

Yüce Heyetiniz, 18 Şubat tarihinde verdiği kararla, bu hususu da karara bağlamıştır. Yani, 
bizim bugün bu önerge münasebetiyle yaptığımız değerlendirmede; sadece bu hükmün huku
ken tescili talep edilmiştir. Esasen, Yüce Heyetiniz 18 Şubat tarihinde bu konudaki kararı da 
vermiş bulunmaktadır. 

Ben bu konuda, Yüce Heyetinizin her bakımdan akla;ve izana, hakka ve adalete uygun 
olan bu talep lehinde oy kullanacağı inancındayım. Aksine bir karar vermiş olmanız halinde, 
Yüce Meclisin çifte standart uyguladığına inanacağız. Üstelik, hukukun da yanında esas kai
delerin ve Anayasanın 10 uncu maddesindeki "Kanun önünde eşitlik" ilkesinin siyasî görüş
lerle değişebileceği, iktidara göre ayrı muhalefete göre ayrı değerlendirilebileceği gibi bir du
rum ortaya çıkar ki, her halükârda, hiçbir milletvekilinin böyle bir vahim tablonun ortaya çık
masına imkân vermeyeceğine ve de Parlamentonun saygınlığına bu şekilde gölge düşürülmeye-
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ceğine, vicdanen rıza göstermeyeceğine inanmak istiyorum. Milletimizin önünde, tarih önün
de, değerli milletvekilleri herhalde böyle bir vebali, böyle bir sorumluluğu üstlenmeyeceklerdir. 

Bütün temel yapısı itibariyle, aynen Sayın Yıldırım Akbulut ve şahsım hakkında iddia edi
len husus, mevcut kararnamenin sadece uygulanmasıysa, bu kararnameyi bilerek, bu müzake
reler yapılıp, hakkında da hüküm verildikten sonra uygulamaya devam eden Sayın Demirel 
ve Sayın Kumbaracıbaşı'nın da Meclis soruşturmasına tabi tutulması; hakka, adalete, akla, 
izana ve mantığa tamamen uygun bir şekildir. 

Biraz evvel Sayın Yücelen'in ifade ettiği gibi, bu kararın aksine bir karar alındığı takdirde, 
bu defa yüce milletimiz önünde, hak önünde prestij kaybına uğrayacağımızı; hukukî anlayışla
rımızın, hukukî görüşlerimizin, iktidarda ve muhalefette bulunduğumuza göre, değişik şekilde 
yorumlanacağına inanmış olacağız. 

Böyle bir sorumluluğu, böyle bir vebali hiç kimsenin yüklenmeyeceği inancı içerisinde, 
bu gerçekleri ortaya koyuyor, önerge lehine oy kullanacağınız inancı içerisinde de, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Örüç, 
Şahısları adına son söz Sayın Abdürrezzak Yavuz'un. 
Buyurun Sayın Yavuz. , 

ABDÜRREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Yüce Parlamentonun Sayın Başkanı, değerli mil
letvekilleri; huzununuza, Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 
1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya 
devam etmek suretiyle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Sayın Süleyman Demirel 
ve Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde düşüncelerimi 
belirtmek için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir önergenin verilmiş olması, aynıyla karşılık 
vermekten, mukabele-i bilmislden kaynaklanmaktadır. Yüce Meclis, 18.2.1992 tarih ve 37 nci 
Birleşiminde, tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde 
yayımlanan 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla otoyol yapımlarını üstlenen firmalara 
fazla ve haksız ödemeler yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları, görevlerini kötüye kullandık
ları gerekçesiyle, alınan kararda imzaları bulunan bakanlar ile, eski Başbakan Sayın Yıldırım 
Akbulut, Bayındırlık ve tskân eski Bakanı Sayın Hüsamettin örüç haklarında verilen önergeyi 
tartışmış, görüşmüş ve bu görüşmeler sonucunda, önergede adı geçenler hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına oybirliğiyle karar vermişiz. 

CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Oy çoğunluğuyla karar verdiniz. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Peki... Oy çoğunluğuyla karar verilmiştir efendim. 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Bakalım şimdi nasıl karar vereceksiniz? 

ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Efendim, acele etmeyin, nasıl karar vereceğimiz 
biraz sonra meydana çıkacaktır. 

Şimdi görüşme konusu yaptığımız ve aynı konuda bir Meclis soruşturması açılmasını içe
ren önerge de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminde 89/14657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının yerindeliğini, yasallığını savunan ve görevini kötüye kullanma fiili olmayan 
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kararlardan oldııgunu ileri süren ve bu gerekçelerle Meclis soruşturması açılmasına karşı oy 
vermiş, böyle bir Meclis soruşturmasına karşı çıkmış arkadaşlarımız tarafından verilmiştir, ön
celikle bu çelişkinin, bu tutarsızlığın altını çizmek isterim. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Bir daha çiz, bir daha... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Biz, Yüce Meslisin kararına saygılıyız. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Okumasını biliyor ama... 

, ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis so
ruşturması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından birisidir. Bu 
yol, ciddî bulunan savların araştırılıp soruşturulmasını mümkün kılmak için, yine bu Yüce Mec
lisin değerli üyelerinden oluşturulan komisyon tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle, oluş
turulmasına karar verilen ve henüz çalışmalarına bile başlamamış bulunan komisyonun önü
nü kesmek, denetim yollarından birinin kullanımını, bakın, biz de sizler için aynı yolu kullanı
rız yollu tehdit, şantaj kokan bir yaklaşımla engelleme çabası, insanın aklına suçluların telaşı
nı getirmez mi? Bakınız, vermiş olduğunuz soruşturma önergenizin ne olduğu meydandadır. 
Yani, bunları nasıl engelleyebiliriz, nasıl durdurabiliriz diye karşı koyuyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Veli Aksoy ve arkadaşlarının Meclis soruştur
ması açılmasını içeren önergelerinin tartışılması sırasında, haklarında soruşturma açılması is
tenen Bakanlar Kurulu eski üyelerinin görüşlerini açıklayan arkadaşlarımız, önergede dile ge
tirdiklerinin doğru olmadığını, devleti zarara uğratmadıklarını, önergenin karşısında oy kulla
nacaklarını belirtmişler ve bu yolda oy kullanmışlardır. Kendilerini savunma gereği duyan eski 
bakanlar, Yüce Meclisin değerli üyelerini baskı altına almak için 89/14657 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararını bugün uygulayan Bakanlar Kurulu ile, bütün bakanları değil de, bugünkü Baş
bakanın ve bugünkü Bayındırlık ve İskân Bakanının hakkında soruşturma önergesi verilerek, 
bu önerge 37 nci Birleşimde dile getirilmiştir. Yalnız, benzer önergeler için aynı doğrultuda oy 
vermenin Yüce Parlamentonun şerefine yakışacak bir davranış olduğunu, hangisi doğruysa, 
o doğruya, hep birlikte parmak kaldırılması gerektiğini, birisine parmak kaldırıp ötekine par
mak kaldırmamanın yakışık olmayacağını, uzun uzun anlatmışlardı. Bunların üzerinde dura
mayacağım; meraklısı varsa, Meclis tutanaklarından bulabilirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Meclis soruşturması öner
gesine imza atmış Sayın Sadi Pehlivanoğlu ve 51 ANAP'U arkadaşı, eski ANAP Hükümet üye
lerini ve Başbakanlarını savunmak isterken, kendileri ile çelişmenin, 37 nci Birleşimdeki tu
tumları ile tutarsızlaşmanın ötesinde, kendi arkadaşlarını çok güç duruma düşürmüşlerdir. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) Olayımızda adeta bir suçüstü hali doğmuş bulunmaktadır. 

Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşı bu önergeleriyle, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rının ve bunu uygulamanın, Yüce Divana götürücü bir suç olduğunu söylüyorlar. Halbuki, 
Birleşiminde tam tersine görüş ve düşünceyi savunmuş ve bu doğrultuda oy kullanmışlar ve 
bunu böylece kabul etmiş bulunmaktadırlar. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Okumadan vazgeç; konuş... 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Verdikleri soruşturma önergesiyle, 89/14657 sa

yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler 
yapıldığını, devletin zarara uğratıldığını, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin görevlerini 
kötüye kullandıklarını itiraf etmekte, fakat, buna küçük bir eklentide bulunarak, aynı suçun, 
anılan kararı uygulamaya sürdüren Sayın Başbakan Süleyman Demirel, Sayın Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından da işleniyor olduğunu ileri sürmektedirler. 

— 632 — 



XRJkf.M. B : 44 4 . 3 . 1992 O : I 

Bu noktada, ANAP'lı arkadaşlarımızın bir zihin ve kafa berraklığına gereksinimleri bu
lunmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler) Gerçi, Yüce Meclis, 37 nci Birleşiminde 89/14657 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararını soruşturucu bir komisyon kurulması kararma varmıştır. Yani, 
Veli Aksoy ve 45 arkadaşının savlarını ciddî bulmuştur. ANAP'lı değerli milletvekilleri 89/14657 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Meclis soruşturmasını gerektirmediğini ileri sürerek, Meclis 
soruşturması açılmaması doğrultusunda oy kullanmışlardır. Oysa, şimdi, 37 nci Birleşimde Meclis 
soruşturmasına konu edilemeyeceğini ileri sürdükleri aynı Bakanlar Kurulu Kararını, bu kez, 
Meclis soruşturmasını gerektirir bir karar olarak öne sürmekte beis görmemektedir. 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) — Sen ne yapacaksın, onu söyle. 
" CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kabul et. 

ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Bunun hangisi doğrudur? ANAP'lı arkadaşla
rımız bu noktada açık olma durumundadırlar. 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) — Anayasada sarih hüküm var; ANAP olarak soruş
turma önergesi vermiyoruz. 

ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Eğer, bunu yapmazsanız, Sayın Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun Meclisin 37 nci Birleşiminde dile getirdiği gibi, aynı konuda önünüze getirilen 
önergenin birine el kaldırır, ötekisine kaldırmazsanız, bu, yine Sayın Sungurlu'nun deyişi ile, 
Yüce Parlamentonun şerefine yakışacak bir iş olmayacaktır. [ANAP sıralarından "bravo" ses
leri, gülüşmeler, alkışlar (!)] 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şaşırdı... 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) ~ Efendim, kendi söyledikleriniz; daha önceki bir

leşimlerde soruşturma açılmaması gerektiğini, "Alnımız açıktır, her şeyi doğru yaptık" diyor
dunuz; bugün de soruşturma önergesi veriyorsunuz, "soruşturma açılsın" diyorsunuz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kararını 
yeniden irdeleyecek değilim. Bütün bunlar, ayrıntılı bir biçimde 18 Şubat 1992 günlü 37 nci 
Birleşimde yapıldı, Yüce Meclis, bu görüşmelerin ışığında bir karara vardı. Yüce Parlamento
nun kararı doğrultusunda oluşturulacak soruşturma komisyonu, Anayasamız ve İçtüzüğümüz 
doğrultusunda, raporunu huzurlarınıza getirecek ve bu rapor, yine bu Meclis tarafından görü
şülerek bir karara bağlanacaktır. Bu nedenle, soruşturma komisyonuna seçilecek arkadaşları
mızı etkileyecek, onları sağlıklı soruşturma yapmaktan alıkoyacak ön yargılarda kaçınmak zo
rundayız. örneğin, bu önergeyi veren Sayın Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşına sormak ve öğren
mek istiyorum : Soruşturma komisyonunda görev almaları durumunda 89/14657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının bir suç olduğu doğrultusunda karar verebilecekler mi? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — O da, sen de o komisyona giremezsiniz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Usulü bilmiyorsan, bilmediğin konuda konuşma. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Sanığın kimliğine bakmaksızın bu konuda iç

tenlikle kanıtlarını açıklayabilecekler midir? ,. ' . 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Onlar komisyona giremezler. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bilmediğin konuda konuşma. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bırakalım, 

Türk insanı, halkımız gerçekleri öğrenme olanağını bulabilsin; yağma ve talan, yolsuzluk ve 
hırsızlıkla nitelenen bir dönemi niçin, kimler için yaptıklarını öğrensin; ortaya çıkacak suç 
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içeren karar, uygulama varsa, bunların sorumluları hakkında hesap sorulduğunu görsünler; 
bunların, kimsenin yanına kâr kalmayacağını görsünler, öğrensinler, Bu da, vatandaşımızın 
hakkıdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, arkadaş burada kendi kendine hüküm 
veriyor... Meclisin iradesine ipotek mi koyuyor? 

ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Ben, 37 nci Birleşimde görüşülen soruşturma 
önergesinin lehinde oy kullandığını için... 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, biraz evvel hatibi alkışlayan, "Bravo" diyen sizsiniz. Rica 
ediyorum... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Meclisin açacağı bir soruşturma hakkında şimdiden 
hüküm veriyor; buna müsaade etmeyin lütfen... 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben müsaade etmiyorum, konuşmasını tamamlıyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hüküm veriyor Sayın Başkan. Hüküm vermesine mü

saade etmeyin. ' 
BAŞKAN — Hayır efendim, niye müsaade edeyim? Ben, konuşmasına müsaade ediyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Meclisin iradesine ipotek koymasına müsaade edi

yorsunuz. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kararının... 

(ANAP sıralarından "Bağırma" sesleri, gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne bağırıyorsun? Biz duyarız. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Efendim, sesinizi ancak sesimle böyle kesebili

yorum. Ben başka ne yapayım? Gücüm yoksa, sesinizi, ancak sesimle bastırabilirim. Dinleyin 
biraz, ne olursunuz yani... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Ne münasebet... . . . ' / • 
BAŞKAN — Sayın Yavuz... 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) .—• Bu memleket, bu insanlar, sekiz sene... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sen, okuduğunun farkında mısın?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen, elindeki kâğıdı okuyamıyorsun. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Bilmiyorsam, öğrendim işte. El-kbl hareketi yap

manıza gerek yok. 
BAŞKAN — Sayın Yavuz, toparlayın lütfen... 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Sayın Başkanım, ben 37 nci Birleşimde görüşü

len soruşturma önergesinin lehinde oy kullananlardan biriyim. Onun için, 89/14657 sayılı Baj 

kanlar Kurulu Kararının ne yasal dayanağının ne de ekonomik gerçeğinin olduğuna inanmıyo
rum. Bu kararın nedenlerinin siyasal ve çıkarsal olduğuna inanıyorum ve böyle bir düşünceye 
sahip olduğum için de, olayın, aramızdan seçilen değerli arkadaşlarımızca ayrıntılı bir biçimde 
soruşturularak huzurumuza getirilmesini arzu etmekteyim. 

18 Şubat 1992 tarihli Birleşimde 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kararını, yerindelik, ya-
salhk ve gereklilik açısından cansiperane savunan arkadaşlarımızın, şimdi, Meclis soruştur
ması kararı alınması üzerine, sanık sayısını genişletmeye dönük bir girişimlerini ciddî bulmu
yorum, yakışır bulmuyorum. Bu, bende "yavuz hırsız" çağrışımı yapmaktadır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan... 
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ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Bundan önceki, yani kendileri aleyhine olan so
ruşturma önergesinde bunları veren arkadaşları Meclisin önünü tıkamakla ve hem de yeni Yas-
sıada'lar oluşturmakla suçlayacak ve karşı çıkacaksınız... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, "yavuz hırsız"la neyi kastediyor? 
BAŞKAN — Bir dakika... 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Karşı çıkacaksınız, ondan sonra ise ipe-sapa gel

mez gerekçelerle, bu kez siz Meclis soruşturması isteyeceksiniz... Bu ciddî değildir, bu doğru 
değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, Meclise yakışmayan bir konuşma 
yaptı... 

BAŞKAN — Sayın Yavuz, biraz önceki beyanınızda "yavuz hırsız" diyerek kimi kastedi
yorsunuz? Böyle bir grubu kastediyor musunuz; yoksa, bir misal.mi? 

ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Hayır efendim... 
BAŞKAN — "Hayır efendim" diyorsunuz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, soruyu anlamadı; bir daha sorarsanız 

o zaman belki tevil eder. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — "Hayır" diyorum. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Biraz önceki konuşmanızda "yavuz hırsız" misalini niçin kullandınız, açıklar mısınız? 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Şunun için kullandım : Düne kadar Meclis so

ruşturmasına karşı olanlar, bugün beraberler. Yani, suçu üzerimize atmak istiyorlar. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Kim yavuz hırsız?.. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 37 nci Bir

leşimde kurulmasına karar verdiğimiz Meclis Soruşturması Komisyonu görevini yapacaktır. Ya
pacağı soruşturma sonucunda, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yasallığını, yerinde-
liğini, gerekliliğini irdeleyen bir rapor ortaya koyacak ve Yüce Meclis bir karara varacaktır. Bu 
işleyiş başlamış bulunmaktadır. 

Bütün bu düşüncelerimle, suçu bastına, suç atma, suçlu yaratma girişimi olarak niteledi
ğim bu önergeye katılamayacağımı, olumsuz oy kullanacağımı beyan eder, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Sayın Başkan, İçtüzük hükümlerine göre, kürsüde 
konuşan hatipler, Yüce Meclisin çatısı altında, yaralayıcı sözler ve ifadeler kullanamazlar. Ha
tip, burada... 

BAŞKAN — İkaz ettim efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İkazınıza rağmen, bu yaralayıcı sözünü düzeltmek 
lüzumunu dahi duymadı. Lütfen Başkanlık Divanı olarak tekrar ihtarda bulunun, bunu dü
zeltmesini sağlayın. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz, lütfen, kürsüye gelerek "yavuz hırsız" meselesinden kimi kas-
dettiğinizi veyahut hiç kimseyi kasdetmediğinizi Yüce Meclise izah ediniz. 
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ABDÜRREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Efendim bu bir mecazi kelimedir, tabirdir. 
BAŞKAN — Herhangi bir grubu, herhangi bir şahsı hedef almadığınızı, maksadınızın 

hakaret olmadığını ifade ediniz lütfen. 
ABDÜRREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, "yavuz hırsız" mecazi bir tabir

dir... Hiçbir kimseyi suçlamadan. 
Saygılar sunarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma istenen Başbakan Sa

yın Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'ya aittir. Ken
dilerine söz vereceğim. 

Sayın Kumbaracıbaşı; buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar). 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz ayın 18 inde verilmiş olan bir soruşturma önergesi nedeniy
le, zannediyorum ki, değerli milletvekillerimiz, büyük ölçüde, bugün burada, yine konu edilen 
fiyat farkı kararnamesinin ne olduğuna ilişkin yeterli bilgiye sahip oldular. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Sayın Bakan, siz kararname ile ilgili ödeme yaptınız mı? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bu ko
nuyu ikinci defa görüşürlerken, sanıyorum, kendilerine sadece basit bazı hatırlatmalar yap
mam yeterli olacaktır. Çok uzun süre zamanınızı almak da istemiyorum. 

Değerli arkadaşlar, izin verirseniz, bu uygulamanın şeklini kısaca size özetleyeyim. 
önce, otoyolların yapımı Yüksek Planlama Kurulunun bir kararı ije programa alınıyor. 

Bu, 14.4.1986 tarihinde 20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yapılmıştır. Teorik olarak 
yapılması gereken pratikte de uygulanmış. Arkasından da, bu kararın uygulamaya geçirilebil
mesi için bir Bakanlar Kurulu Kararı da alınıyor, o da yapılmış. 20 Nisan 1986 da, 86/10611 
sayılı Kararla bu da yapılmış ve bunu izleyen dönemde de, bu otoyollara ilişkin yatırımların 
Kamu Ortaklığı İdaresince ele alınması ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile irtibatlı olarak yü
rütülmesi de, gene karara bağlanmıştır. O karar da 13.5.1985 tarihle, eski bir karardır ve Kamu 
Ortaklığı İdaresinin İhale Yönetmeliğinin 59/a maddesine dayanıyor. Böylece, bir protokolla 
Kamu Ortaklığı İdaresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bu yatırımların yapılmasına 
ilişkin bir irtibat sağlanmış oluyor. 

Şimdi, bundan sonra, doğal olarak, böyle bir işlem nasıl bir seyir takip etmelidir... Bura
da, elimizde bir iki yasal uygulama biçimi var. Bunlardan bir tanesi ve tabiî en önemlisi, 2886 
sayılı İhale Yasasıdır. Bu ihale yasasının belli maddelerine göre -özellikle burada Sayın Sun
gurlu da ifade etmiş geçen soruşturma görüşmesi sırasında- 7 ve 8 inci maddelerine dayanarak 
bu ihalenin yapılması söz konusu. Tabiî, başka maddeleri de var, 44 üncü maddeye dayanıla
rak da yapılabilirdi; ama, iddiada 7 ve 8 inci maddeler örnek gösterildiği için onlardan söz 
ettim. Buna göre yapıldığı takdirde, bu 7 ve 8 inci maddelerde ihalenin nasıl bir biçim içinde 
yapılacağı yasada tadat edilmiş, anlatılmış, şekli belirtilmiştir. 

8 inci madde, bu şekil şartlarına ilave olarak, özel durumlar için de bazı koşullar getirile
bileceğini ve bunun da bir Bakanlar Kurulu kararıyla yapılabileceğini ifade etmektedir. Yani, 
İhale Yasasının öngördüğü doğal düzenin dışında bazı özellikler söz konusu ise, şartnamelere 
bunların konulması için aynı yasanın 8 inci maddesi, "Tip şartnamelerin genel ve ortak 
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esaslarını Bakanlar Kurulu Belirler" diyor veya "Buna, 7 nci maddede sayılmış olan, tadat 
edilmiş olan özelliklerin dışında bazı özellikler de getirilebilir" diyor. Bu bir yöntem. Bu ihale
ler böyle yapılmış mı? Hayır, böyle yapılmamış, bu birinci yol kullanılmamış. 

İkinci bir yöntem daha var, o da ; Uluslararası ihalelere ilişkin genel esasları belirleyen 
bir kurallar bütünü var elimizde, 1985 yılına ait ve 9342 sayılı uygulamadır. Bu da kabul edil
memiş, bu yöntem de uygulanmamış, ama, bir şey söyleyeyim : thaleler, eğer bu yöntemle ya-
pılsaymış, onun 5 inci maddesi "fiyat farkı ödenmez" diye bir kuralı zaten içeriyor. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Bakan, bizim önergemizle bunun ilgisi yok... 
ödeme yaptınız mı, yapmadınız mı?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Gelece
ğim efendim, hiç endişe buyurmayınız. Ben savunma yapmıyorum, arkadaşlarıma olayı izah 
ediyorum, tzin veriniz efendim. 

Bir diğer yol daha var bu yolların dışında, o da, 2886 sayılı Yasanın 89 uncu maddesidir. 
Bu maddeye göre de ihale yapma olanağı vardır. Bu madde, gene bir özel madde. Burada da, 
özelliği olan ihaleler söz konusudur. Maddenin tamamını, uzatmamak için okumuyorum. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün, yeniden yapılanması veya stratejik he
defler vesaire gibi, yapılacak işin eğer böyle özelliği varsa, 89 uncu madde diyor ki: "Bu ihale
lerde uygulanacak usul ve esaslar, idarelerince hazırlanacak ilgili bakanın onayı ile belirlenir." 
Bu yapılmış mı?.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — O kanuna tabi değil. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Arka
daşımız, "o kanuna tabi değil" diyor; ama, bakınız, burada, 8132 ve 8939 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararları var ve bu kararlar, 1984 ve 1985 yıllarında bu olayın projelendirilmesi sırasında 
yapılan ihalelerle ilgilidir ve hepsi yasanın 89 uncu maddesine dayandırılmıştır. 

Demek ki, olay, 89 uncu maddeye göre düşünülmüş. "Demek ki" diyorum; kesin bir şey 
bulamıyoruz. Çünkü, yapılan ihalenin şekli, ne, 7 ve 8 inci maddelere göredir ne 44 üncü mad
deye göredir ne, uluslararası ihalelere ilişkin genel esaslarla irtibatlıdır, ne de 89 uncu madde
nin uygulandığına ilişkin ortada bjr açıklık vardır. Ne yapılmıştır? Bunu, geçmiş yönetim, iyi 
niyetle yaptığını ifade ediyor, ben de bunun aksine bir şey söylemiyorum. Burada bir savunma 
içinde değilim, olayı tespit etmek istiyorum. Şunu yapmışlar; Müteahhitleri çağırmışlar, kredi 
getiren müteahhitlere denmiş ki, "siz nereye ilgi duyuyorsunuz?" Bu ihalelerdeki usullerin hiç
birisine uyulmamış; çünkü, 89 uncu madde uygulanacaksa eğer, o zaman yine bir şartname 
hazırlanıyor; usul ve esaslarını idare hazırlıyor, bakan onaylıyor. Böyle bir olay yok; bu yapıl
mamış. Onun için bilemiyoruz neye dayandığını; ama, nasıl yapıldığını biliyoruz. Çünkü, eli
mizde tutanaklar var. Orada, müteahhitler çağırılmış, Karayolları Genel Müdürlüğünde bu mü
teahhitlerle pazarlık da yapılmamış, müzakere etmek suretiyle -öyle geçiyor deyim- ihaleler sı
radan belli müteahhitlere verilmiş. 

Şimdi, birinci sakat nokta hukuken budur; yani, ihaleler, bir sağlam temele, yasalarımızın 
ve mevzuatın öngördüğü bir temele, ne yazık ki oturtulmak ihtiyacı görülmeden yapılmıştır. 

Aradan zaman geçiyor... Sayın konuşmacılar burada ifade ettiler, dolar paritesindeki de
ğer yükselmesi ile enflasyon arasındaki makas açılmış. Tabiî, bunun sorumluluğu hükümete 
aittir; çünkü, serbest piyasa denmesine rağmen, doların kurunu serbest piyasa belirlemediği 
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için, şu veya bu nedenle bu makas açılmış; muhtemelen müteahhitlerin şikâyetleri doğmuş ve 
bu şikâyetleri hükümet giderip -gerçi birim fiyatlar çok yüksektir ama sözleşmelere koyduğu 
70 ve 71 inci maddelere; yani fiyat farkı verilmemesine ilişkin kendi koyduğu kesin kurallara 
rağmen, bir fiyat farkı ödeme kararı almıştır. ' 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (içel) — Sayın Bakan, bunların önergemizle ne alakası var? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Müsaa

de buyurun efendim; ilgisi yoksa* ona göre oy kullanırsınız, o noktaya da değineceğim. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Soruşturma açıldı zaten... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) —. Oraya 
da geleceğim efendim, hiç endişe etmeyiniz. 

BAŞKAN—Muhterem arkadaşlar, biraz evvel, Sayın örüç ve diğer ilgili bakanları süku
netle dinledik; lütfen dinleyelim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Şimdi 
birinci nokta; demek ki ihalelerin tümden, yasal dayanağı olmayan bir biçim içinde yapılmış 
olmasıdır. (ANAP sıralarından gürültüler) Daha ağır kelimeler kullanmak istemediğim için 
böyle konuşuyorum. Eğer izin verirseniz anlatacağım. 

1989 yılında 14657 sayılı Kararname, burada sık sık konuşulan^meşhur kararname çıkarı
lıyor. Bu kararname -hukuken tartışılan diğer nokta budur- neye göre çıkarılıyor? Çünkü, bu 
kararname bir yönetmelik tarzındadır, bir yönetmelik içeriğine sahiptir ve bakanların bu ka
rarnameyi nasıl yürüteceğine dair sonunda da bir ifade vardır, tam bir yönetmelik anlamında
dır; ama, yönetmeliklerin nasıl çıkarılacağı bizim yasal yapımız içinde bellidir. Anayasanın 124 
üncü maddesi, yönetmeliği kimlerin, ne şekilde çıkaracağını belirlemiştir. -

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Bakan, neden ödeme yapıyorsunuz o zaman? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Buna 
göre, bir yönetmeliğin çıkarılışı bir yasaya dayanır; ama, elimizdeki fiyat farkı kararnamesi 
ile ilgili bu yönetmelik yaklaşımında, hangi yasaya, nasıl dayandırıldığına ilişkin en ufak bir 
ibare de yok. Nasıl, ihalenin nereye dayandırıldığı belli değilse, fiyat farkı kararnamesinin de 
neye dayandırıldığı, maalesef belli değildir. 

Tabiî, burada başka bir husus daha var; onun tartışmasına ve ayrıntısına girmek istemiyo
rum, sadece işaret etmek istiyorum. 

özel hukuk hükümleri uyarınca, iki taraf arasında aktedilmiş olan bir sözleşmeye, kamu 
hukuku kapsamına giren bir Bakanlar Kurulu kararı ile ne ölçüde müdahale edilebilir; o, ayrı 
bir tartışma konusudur; ama, bunu gündemden çıkarıyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımızın asıl duymak istedikleri kısma geliyorum. İkinci hatayı da 
tespit ettikten sonra -yasal boşluğu diyeyim, daha doğru olsun- arkadaşlarımız, "bu noktada 
bize haksızlık yapıldı" diyorlar. Niçin haksızlık yapıldı?.. Konuyu ikiye ayırıyorlar : 

1. "Bu kararnameyi imzalamış olanlar..." diyorlar, "Hadi, bunlar için soruşturma açıl
ması doğaldır..." öyle diyorlar, o anlam çıkıyor... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Meclis karar verdi, bitti; artık tartışamazsınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Çünkü, 

bu kararnameyi imzalamayanlar burada savunuluyor, "bu kararnamede imzası olmayanlar için 
böyle bir soruşturmanın açılması haksızlık olmuştur. Mademki bize haksızlık yapılmıştır, o . 
zaman aynı konumda gördükleri Başbakan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı da niçin haksızlığa 
uğramasınlar?" diyorlar. 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Hayır efendim, bizim önergemizde öyle bir husus 
yok. • 

BAŞKAN — Sayın Yücelen... Sayın Yücelen, lütfen... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — "Eşitlik ilkesine aykırı" diyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Böyle 
demiyorsanız, teşekkür ederim. O'zaman, şunu da açıklayayım : Değerli arkadaşım burada, 
"siz bunu, herhalde iktidara geldikten sonra öğrendiniz. Dolayısıyla, bunu öğrendikten sonra 
bakalım ne yaptınız? Ödemeleri yapmışsınız" diyor. Doğrudur, evet ödemeleri yaptık. (ANAP 
sıralarından "Niye yaptınız?" sesleri) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Niye durdurmadınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — O husu
su da cevaplayacağım. Sayın örüç de, haklı olarak bu konuya değindiler. Biz ödemeleri 
yapmışız... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ödemeyi durdurmanız gerekirdi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — "Bunu, 
üstelik de soruşturma önergesi kabul edildiği için, bile bile ödeme yaptığımızdan, bize göre 
daha da suçlusunuz" diyor. Bu mantık, gerçekten güzel bir mantık; ama aksayan bazı tarafla
rı var. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Daha da büyük suçlusunuz... 

BAŞKAN — Sayın Kumbaracıbaşı bir dakikanızı rica ediyorum... 
Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Müzakerelerin, bu konunun bitimine kadar uzatılma

sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, evet, biz bu konuyu biliyorduk. "Biliyorduk" diyorum, iktidara gelmeden çok 
önce biliyorduk. Çünkü, gene burada değerli bir arkadaşımız ifade etti; 18 inci Dönemde biz 
bu konuda gensoru verdik ve oy çokluğuyla reddedildi. O gensoruyla, bu işlemlerin yasal ol
madığını, hatalı olduğunu, o dönemin iktidarına, Hükümetine anlatmaya gayret ettik. Düşün
celerimizi orada ifade ettik ve dolayısıyla o tarihten beri biz bu olayı biliyoruz. Bizim burada 
yeni öğrendiğimiz hiçbir şey yok; ama bir şey var; sizin için, daha doğrusu, kararnameyi imza
layanları siz hatalı kabul ettiğinize göre, ben geri kalanlar için konuşuyorum; geri kalan değerli 
arkadaşlarımız için, Sayın eski Başbakanımız için, Sayın Örüç için böyle bir uygulama ola
maz. Çünkü, "siz de onların yaptığı gibi ödemeleri yapıyorsunuz" diyorlar. Doğru, ödemeleri 
yapıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim; bu işler, bu sözleşmeler sürdüğü müddetçe ödeme yapma* 
ya devam da edeceğiz. Çünkü, iktidarların değişmesi, yönetimdeki devamlılığı zedelemez ve 
engellemez. (ANAP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — O halde, suç yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O halde neyi konuşuyoruz? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Devle

tin itibarı, o sözleşmenin altına imzayı kim atmış olursa olsun,, devam etmelidir. Onun için, 
biz sizin hatalı da olsa imzalarınıza sahibiz; hiç endişe etmeyin. O ödemeleri yapacağız; ama 
farkımız başka bir noktada. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Bakan, bu, Aristo mantığı bile değil. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bakı
nız, olayın içinde farklı olan ve belki muhalefete yeni geçmiş olduğunuz için izleyememiş oldu
ğunuz bir farklı nokta var, farklı bir yaklaşım var; biz görevi devraldıktan sonra bu tür ihalele
rin; böyle, mesnedi, dayanağı belli olmayan şekildeki ihalelerin kesinlikle uygulanmayacağına 
ilişkin bir genelgeyi yayımladık. (SHP sıralarından alkışlar) 

İkincisi, bunu bir Bakanlar Kurulu kararı haline getirmek üzere Bakanlar Kuruluna sevk 
ettik; imzalanma aşamasında. 

• Üçüncü önemli farkımız, biz bu eski sistemle, burada eleştirdiğimiz sistemle hiçbir ihale 
yapmadık; ama, değerli arkadaşlarımız, imza atanlar da, atmayanlar da ihale yapmışlardır. 
İstiyorsanız tarihini vereyim. Sayın örüç'ü tenzih ediyorum, orada belki bir hata olmuş olabi
lir. Çünkü, Sayın örüç çıkıp dememiştir ki, "benim dönemimde ihale yapılmadı; ama Sayın 
eski Başbakanın döneminde bir tane değil birkaç tane ihale yapıldı." Size söyleyeyim; 1990 yı
lında tzmir-Urla-Çeşme yolu ihalesi Bayındır A.Ş.'ye Sayın Başbakanın döneminde yapılmış
tır. 1991 yılında Yüksel Proje Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketine ihale yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, işte aradaki fark budur. Biz bu hatayı bildiğimiz için, artık bu şekil 
içinde başka ihale yapılamaz diye genelge ve kararname çıkarıyoruz. Diğer arkadaşlarımız ise, 
eskiden imzalanmış olan, geçmiş hükümeti -iktidar olarak da aynı gruptan geldikleri için- de
vamının bilinci içinde yeni ihaleleri de aynı hatalı biçimler içinde yapmakta beis görmüyorlar. 
İşte aradaki fark bu. 

Ben size, sadece bunu ifade etmek istedim. Tabiî ki, karar Yüce Meclisindir. Bu soru$tür-
mayı açarsınız, açmazsınız; o Meclisimizin takdirindedir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (SHP sırala-
, rından alkışlar) 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Biz araştırma önergesi vermeseydik çıkarmazdınız. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Hükümetin görüşü ne? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akbulut. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, bu konuda konuşmak istemiyordum; 

ama ismimden bahisle bazı açıklamalar yapıldı. 
Bu hususta söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akbulut İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, söz istiyor. 
Peki, oturun efendim; söz vereceğim. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Hem söz vereceğim diyorsunuz hem de otur di

yorsunuz. 

BAŞKAN — Söz verme sırası, zamanı Meclis Riyasetine aittir; ama daha önceki söz hak
kınızdan sarfınazar ettiğiniz için oylamadan önce zatı âlinize söz vereceğim. Daha önce söz 
almaktan sarfınazar etmişlerdi, belki o konuşmalarını da tamamlarlar bu arada. 

Buyurun Sayın Akbulut. (ANAP sıralarından alkışlar). 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan* değerli milletvekilleri; bana göre, bu

gün çok müstesna bir gün. Türkiye Büyük Millet, Meclisi bir kesimiyle, bir devrin Bakanlar 
Kurulunu, bir heyeti hiçbir hukukî dayanağı olmaksızın yargılamak için hevesli görünüyor; bir 
iştiyakla, hevesle, hiçbir hukukî mesnedi olmaksızın bir davranış içerisinde. Hulbuki, biraz ev
vel, Sayın Bakan, "ben bu kararnameyi uygulayacağım; ama yeni ihale yapmayacağım" diyor. 
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Ey Yüce Meclisin değerli üyeleri, bunun ne manası vardır? Bir kararnameyi uyguluyorsu
nuz, işler yürüyor, ödemeler yapılıyor, kendi tabirinizle, devlet zarara sokuluyor; diyorsunuz 
ki, "biz farklıyız..." Nereniz farklı? Yani, ihale yapmayacaksınız; belli, çünkü siz hiçbir şeyin 
ihalesini yapmayacaksınız. Yapamayacaksınız zaten; ama getirip de onu, şimdi böyle bir sebe
be bağlamanın anlamı olur mu? 

Şimdi ben, sizden, vicdanlarınızdan falan hiç bahsetmeyeceğim; hukuktan, haktan, ada
letten, eşitlikten de bahsetmeyeceğim... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen mi bahsediyorsun bundan, sen?!. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ... Çünkü, nasibinizi aldığınızı hiç zannetmiyorum. 

(ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler). 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz, nasibini almamış insanlarsınız. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, hiç zannetmiyorum; şimdi göreceğiz. (DYP 

ve SHP sıralarından gürültüler). Bakanınız "bu kararnameyi uyguluyorum, uygulayacağım" 
diyor. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler). 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Niye bağırıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Akbulut, lütfen... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakacağım, nasıl kalkacak parmaklarınız. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Dün neredeydin, bugün neredesini.. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, demokrasi dersi vermeye gelince hiç dura

mazsınız, "efendim, demokrasi çoğunluk oyları değildir" dersiniz; ama, biraz evvel söyledim, 
iştiyakla, zevkle, hiç hukukî mesnet aramaksızın, insanları müşkül duruma sokmak için, siya
sî maksatla müşkül duruma sokmak için yarışırsınız... Bu Mecliste bu tablo olmamalıydı, ama 
yakın günlerde bu tablo değişecektir, emin olunuz ki değişecektir. Biz, sizin gibi yapmayacağız 
katiyyen. Haktan, adaletten, insan haysiyetinden en güvenceli olarak hareket ettik, bundan 
böyle de öyle edeceğiz, bunu bilesiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onlardan siz nasibinizi almamışsınız. 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kimin ne nasip aldığı almadığı bugün şu oylamada 

belli olacak. 
BAŞKAN — Sayın Akbulut... 
YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bizim dönemimizde ihaleler yapılmıştın Bizim dö

nemimizde, Hüsamettin Bey ile ben bu kararnamede imzası olmadığımız nedeniyle ayrı tutul
mayı istemiyoruz; yanlış anlamayın. Sayın Bakan yanlış söylüyor; biz beraberiz, o kararname
de imzası olan herkesle beraberim ve sonuna kadar da ülkeme yararlı olduğu inancıyla bu ka
rarnameyi uyguladım; şeref duyarım; hizmet ettik millete, hizmet etmeye de devam edeceğiz. 
Bu hareketleriniz bizi yıldırmayacak. Kendi halinize bakınız; ama bu esas halinizi unutturabil-
mek için başka şerefli insanları töhmet altında bırakma yollarını denemeyiniz; bunlardan fay
da gelmez. Hukukta arayınız haklılığı. Hakta, eşitlikte, insafta arayınız diyeceğim; ama, son 
kelimeyi çiziyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralırandan "Bravo" sesleri, ayakta al
kışlar) 

BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakan Süleyman Demirel... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş

kan, bir yanlış anlama oldu... Ben, kararname demiyorum, sözleşmeleri uygulayacağım diyorum. 
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BAŞKAN -T Efendim, şu sırada tekrar söz vermek imkânımız yoktur. (SHP ve DYP sıra
larından "Doğru doğru" sesleri, gürültüler) 

Bir dakika efendim, lütfen... Sataşmadan dolayı söz alabilirler. 
Efendim, lütfen, usulü bizim hatip çıktığı zaman böyle, onların hatibi çıktığı zaman öyle 

uygulayıp ona göre el çırpmayalım veyahut da hareket etmeyelim. Hepinizden istirham ediyo
rum. (ANAP sıralarından "Kimin hatibi?" sesleri) 

Şimdi, Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 
hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın başkan, oylamanın her bir üye için ayrı ayrı 

yapılması lazımdır. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçilmiştir; lütfen... (SHP ve DYP sıralarından "Oyla

ma yapılıyor" sesleri) 
Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Demirel için ayrı, Sayın Kumbaracıbaşı için 

ayrı oylama yapmanız lazım. Çünkü, kişilerin fiilleri ayrı ayır. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler, ANAP sıralarından "Neyi oyluyorsunuz Başkan?" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce konuşulan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Daha önce 
Meclis soruşturması... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Korkmazcan'ın söylediği husu
sun zabıtlara geçmesi lazım. Şahıslarla ilgili oylamanın ayrı ayrı olması lazım. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir usul yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başkanlık olarak bu konudaki görüşünüzü bildirin 

ki, zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN — Böyle bir usul yok efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zabıtlara geçmesi için arz ettim. 
BAŞKAN — Tamam, söyledim efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tamam, mesele yok. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... [ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta 

alkışlar (!)) Kabul edilmemiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Haysiyet Divanına... 
BAŞKAN — Sayın Bultu, lütfen... (Gürültüler) 
Kânun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 5 Mart 1992 Perşembe günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

642 — 



T.B.M.M. B : 44 4 . 3 . 1992 O : 1 

VI. — SORULAR VE CEVÂPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan ve
rilen eğitim bursuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/35) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
' Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde dar gelirli başarılı öğrencilere, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan, üniversite ve bazen de lise eğitimlerini tamam
lamaları için burslar verilmekte idi. 

Bölgede yaptığım gezide; bu bursların kesildiğine dair şikâyetler aldım. 
Bu burslar, 22 Ekim öncesi kaç kişiye veriliyordu? 22 Ekim sonrası burslar kesilmiş ise, 

kesilme sebepleri nelerdir? - • 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.004/1-01/01719 3.3.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 29.1.1992 gün A. 01.O.GNS. 9.10.00.02-7/35-487/2325 sayılı 
yazı. 

b) Devlet Bakanlığının (Sn. A. Gönen) (5.2.1992 gün, 03-6/050 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından Başkanlığınıza verilen Sayın Başba
kanımıza yöneltilen "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunca dar gelirli başarılı Öğrenci
lere verilen burslar" konusundaki yazılı soru önergesi ilgi (a) yazınız ile Başkanlığa gönderil
miş ve Sayın Başbakanımız ilgi (b) yazı ile tarafımdan kendi adına cevaplandırılmasını istemiştir. 

Yazılı soru önergesinin incelenmesi sonucu : 

"Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından, 1989-1990 ve 
1990-1991 öğretim yıllarında toplam 15 851 öğrenciye burs verildiği, 

1991-1992 öğretim yılı için bursların kesilmesi söz konusu olmayıp; Bursiyerlerle ilgili bil
gilerin eksik olması, bilgisayar kayıtlarının bulunmaması ve münferit olarak öğrenciler tara
fından gönderilen başarı bölgelerinin biriktirilmiş olması, değerlendirme işlemlerinin uzama
sına neden olduğu, 

Fon tarafından yapılan değerlendirme, 10 Şubat 1992 tarihinde tamamlanmış" olup, başa
rılı olduğunu belgeleyen 9 001 öğrenciye, 1991 Ekim ayından bu yana biriken bursları ilgili ban
kalarca ödenmeye başlandığı" öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

k Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 
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2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Kadıfıanı-Sactkara köyü içme suyuna Ilgın 
Şeker Fabrikasının atık sular tnın karıştığı iddialarına ilişkin sorusu ve 1ar tm ve Köy işleri Bakam Nec
mettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyeşleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

na delaletinizi arz ve talep ederim. 10.2.1992 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Konya-Kadınhanı İlçesi Saçıkara Köyünün içme sularına, Ilgın Şeker Fabrikasının artık 
sulan karışmaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın düşünceleri nedir ve ne zaman tedbir alınacaktır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 4.3.1992 
Sayı : ÖKM : 2-148 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Müd.'lüğünün 14.2.1992 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.027/53-680/3002 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın "Konya-Kadınhanı-Saçıkara Köyü içme su

yuna Ilgın Şeker Fabrikasının atık sularının karıştığı iddiası" hakkındaki yazılı soru önergesi 
incelinmiştir. • 

Konya-Kadınhanı-Saçıkara köyünün içmesuyu ihtiyacı çevrede yer üstü su kaynağı bulun
madığından formasyonu, karasal neojen, bol çatlaklı, karstik ve geçirgen bir yapıya sahip ara
zide açılan sondaj kuyusundan karşılanmaktadır. , 

Ilgın Şeker Fabrikasının kampanya döneminde atıklarını boşalttığı Balhasan deresi, Saçı
kara köyüne su temin edilen sondaj kuyusuna 300 metre mesafeden geçtiğinden zemindeki ge
çirgenlik sebebiyle sondaj kuyusu ile irtibat sağladığı ve suyun fiziksel olarak bozulduğu gö
rülmektedir. 

Sudaki kirlenmenin önlenmesi için sondaj kuyusunun yerinin değiştirilerek köyün 3-4 km. 
kuzeyinde yeni sondaj kuyusu açılması gerekmektedir. Ancak, köylü işletme zorluğ ve ekono
mik olmaması sebebiyle bu şekilde bir çözümü kabul etmemektedir. 

Buna göre, kirlenmesine sebep olan Ilgın Şeker Fabrikasının arıtma tesislerinin kapasite
sinin artırılması veya Balhasan deresinin D.S.l.'ce sondaj kuyusunun kirlenmesini önleyecek 
şekilde ıslahı gerekmektedir. * 

Bilgilerinize arz ederim. , 
• V ' • Necmettin Cevheri 

' . Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 . 3 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

1 , 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, tmar Bankasına ayrı
calıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldı
rım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Ta
ner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü 
Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya de
vam etmek suretiyle Devleti zarara uğratarak göreylerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 

3 
S E Ç İ M 

4 -
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ye bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) -

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gerekçn önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün, 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. —Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri "uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu per
sonelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

20. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güç
lerimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

21. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve17 arkadaşının 13 Aralık 1983 
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı 
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/27) 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin 
üretimi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazaları
nın önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/32) 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) • 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet- * 
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

" 5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

6. — izmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

7. —- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) -

9. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'-
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

İ0. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) . 

11.-— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

12. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

13. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

14; — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak
tan gelen mültecilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

; : '• — ; — — — | _ 5 _ 

(%) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir, 
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15. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) '- '.' 

•16. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
•Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

18. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

19. —• Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

20. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'c bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın,bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

25. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

27. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

29. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Şırriak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

30. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

31. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

32. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergcsi(6/68) 

33. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

34. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

35. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

36. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan .sözlü soru önergesi (6/73) 

38. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

39. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

40. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

43. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79). 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

— — 0 — 
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45. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

47. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin îlinde küçük, sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

48. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvinjli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

49. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

51 .— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

54. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

55. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

56. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) ' 

57. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

58. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

59. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikaları-* 
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

60. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

61. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Taşıt Pulu Vergisi ile me
mur ve işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 
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62. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergcs 
(6/98) 

63. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

64. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

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

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

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

68. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz -
Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

70. —* Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 

72. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 

73. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam -
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firma
nın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/110) 

75...— Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 

76. — Afyon Milletvikili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenme
si ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/112) 

9 
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77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hinin 2 nci dere-
ccde kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'jn, Kütahya İli köy santralle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

79. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

80. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

81. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

83. —Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule yakın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

85. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'm, Irak yetkililerine tes
lim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/121) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/122) 

87. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

89. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nün, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

90. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) . 

91. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mi, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye 
Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/128) 

_— l ö l - — — — - — • . , ,.. • — 
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93. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

94. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

95. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

96.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

97. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

98.—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı-
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

99. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı -
Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/136) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ- Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/137) 

102. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'dc yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

103. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

104. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/141) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Kara-
kuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/143) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 
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109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) . 

111. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece-Bü-
yükçekmecc - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

112. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon ilinin Küçük Sanayi Sitesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

113. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kâte alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

114. _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

115. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

116. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

117. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi '(6/153) 

118. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

119. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

122. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne 
bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 
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124. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

125. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) . 

126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

127. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

128. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

129. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Marmaris Devlet Hastanesi başheki
minin görevden alınmasının nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/165) 

130. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

131. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

132. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

133. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

134. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

138. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

139. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

141. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir ili Bornova ilçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)' 

142. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

143. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

144. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

. 145. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

146. —Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

148. — Kütahya.Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da ''Eğitilebilir Çocuk
lar tş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) 

149. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

150. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, yolsuzluk yaptığı iddia 
edilen bir bakana ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

151. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

152. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/350) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 26.2.1992) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçc ile 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Va
tandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun 
Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/198) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 26.2.1992) 

3. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'-
ın 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Birinci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/328, 2/79) 
(S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi 26.2.1992) 

4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi' 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/327) (S. Sayısı : 31) (Dağıtma tarihi : 18.2.1992) 

5. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 
50) (Dağıtma Tarihi : 3.3.1992) 

6. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

' 7. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

8. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

9. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkmda Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 
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X 10. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 11. —Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan .ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 
20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

12. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 13. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına îlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

16. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Ta
rih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1992) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992) 

X 20. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Ge
nel Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

21. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sa
yılı Kanunla Değişik* 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 41) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992) 

16 
(X) A(tk oylamaya tabi itleri gösterir. 


