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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM HŞ[ KONUŞMALAR 
1. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin ihracatçı teş

vik pirimi alamamaları nedeniyle düştükleri güç duruma ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Hazine arazilerinin ihale yo
luyla satılması nedeniyle güç durumda kalan vatandaşların yaşadıkları sıkıntı
lara ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın 
cevabı 

3. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gazeteci-yazar Hekimoğ-
lu İsmail'in maruz kaldığı muamele ve Balıkesir'de bir doktor ile hastası ara
sında geçen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı M. Seyfi 
Oktay'ın cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Brezilya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/511) 156 

2. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/512) 157 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Bayındırlık ve tskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve tskân Bakan
lığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/513) 157 

4-. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Meh
met Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi 
Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/514) 157 

5. — Ürdün Halk Temsilcileri Meclis Başkanı Abdul Latif Arabıyat'ın va
ki davetine Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 7 kişilik bir Parlamento He
yeti için siyasî parti gruplarınca gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/516) . .. 168:170 

6. — Sosyaldemokrat Halkçı Partinin milletvekili sayısında meydana gelen 
değişiklik sonucu, uluslararası grupların oranlarında meydana gelen değişikliğe 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/517) 170 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadeleri Hakkındaki Kanun Teklifini 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/45) 170 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kazakistan Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/515) 171 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Melih Gökçek 
ve Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet E^ökülmez'in, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
(2/76) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/44) 171:178,179 

10. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Ankara Milletvekili Ömer 
Faruk Ekinci ve Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İnsan Haklarının Korun
masına Dair Kanun Teklifinin (2/127), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 180:190, 
önergesi (4/43) 192,270:275 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASİ VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 158 

1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla 
ilgili icraat ve atamalarında kanunsuz ve keyfi davranışlarda bulunarak devleti 
zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/6) — 140 — 158:160 
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2. — Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu 
iktisadî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrat
tıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet Ba
kanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Meclis so
ruşturması açılması ilişkin önergesi (9/9) 160:163 

3. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı 
sırasında usulsüz ve" haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak devleti 
zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili mad
delerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hak
kında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) 163:165 

4. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı Ha
lil Şıvgın hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 165:168 

5. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)'n 
da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüşmek, bu 
konuda yapılması-gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık ge
tirmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 168:169 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 178 

1. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun kendisine sataşması nedeniyle konuşması 178:179 

VI. — ÖNERİLER 190 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 190 

1. — (8/15) esas numaralı genel görüşme, (11/6) esas numaralı gensoru, (9/9), 
(9/10) ve (9/11) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinun gündemdeki 
yer, görüşme gün ve süresine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 
bu sıralamadaki bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşme gün ve süresi ile 
23.6.1992 Salı ve 24.6.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görü* 
şülmemesine; (3/519) ve (3/520) numaralı Başbakanlık tezkerelerinin görüşme , 
gün ve süresi ile Genel Kurulun 7 Temmuz 1992 Salı gününden itibaren tatile 
girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 190:192 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 193 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 193 

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan'ın, sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini 
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kötüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağ- 193:225, 
lar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 227,276:281 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)'n 
da tartışılan konulan, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüşmek, bu 
konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık ge
tirmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 225:227 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 228 

A) YAZILI SORULAR, VE CEVAPLARI 228 
1.. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören'de bir baskın sı

rasında tutuklandığı iddia edilen kişilere ve bir Devlet Bakanı ile İçişleri Bakanı 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in yazılı ce
vabı (7/139) 228:230 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atanan
larla 2547 sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim Üyele
rine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı B. Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/194) 230:232 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kurban deri ve bağırsak
larının toplanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Isniet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/198) 233:234 

4. —Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, 1992 yılı hac seyahatinin ha
vayolları ile yapılmasına mecbur edilmesinin nedenlerine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/162) 234:235 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, iki vatandaşın evlerinden alın
dıktan sonra güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişle
ri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/201) 235:237 

6. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'mn, Emniyet güçleri ile yasa dışı 
örgütler arasındaki mücadelede "yargısız infaz" yapıldığı iddialarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/203) 237:238 

7. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Ankara Ticaret Borsa
sında "Hububat Borsası"nın oluşturulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/208) * 238:241 

8. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne ve Trakya'da turizme 
ve tarıma elverişli arazilerin askerî yasak bölge kapsamına alınacağı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/93) 241:243 

9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 7/163, 7/164, 7/165, 
7/166, 7/167, 7/169, 7/170, 7/171, 7/173, 7/174, 7/175, 7/176, 7/177 esas nu
maralı soruları ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın yazılı cevabı 244:269 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Açık bulunan ve bağımsızlara düşen: 
Dilekçe Komisyonunda bir üyeliğe, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Yiğit, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki iki üyeliğe de, Muş Milletvekili M. Emin Se

ver ile Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç; 
Seçildiler. 

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/391) (S. Sayısı : 108), 

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tek
lifi (2/110) (S. Sayısı : 84), 

Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/330) (S. Sayısı : 27), 

16.10.1981 Tarih ve 2533 SayıIrSiyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi (2/320) (S. Sayısı : 106), • - ' • • • • • 

iller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/372) (S. Sayı
sı : 67); 

Yapılan görüşmelerden; 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşmanın (1/313) (S. Sayısı: 55), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mermi 
İmalatına İlişkin mutabakat Muhtırasının (1/305) (S. Sayısı : 51), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıları da, yapılan görüşmeler ve 
açık oylamalardan; 

Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/381) (S. Sayısı : 81) görüşülmesi, Komisyon ve 
Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal, ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmeleri sırasında Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk'ün kendisine sataşması nedeniyle 
bir konuşma yaptı. 

23 Haziran 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.46'da son verildi. 

Yddtrtm Ava 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kadir Ramazan Coşkun 
Konya İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 6 . 1992 Pazartesi 

Teklifler 

1. —. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkah, Doğru Yol Par
tisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu'Kanuna İki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/376) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve 
Komisyona havale tarihi : 19.6.1992) 

2. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 12 Arkadaşının; Konya İlinin Taşkent, Bozkır 
ve Hadim İlçelerinin Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamına Alınmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/377) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1992) 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/378) (Adalet ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1992) 

Rapor 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 280 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/92) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi : 19.6.1992) 

2. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Ge
ri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı : 114) 
(Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

4. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 
7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/411, 3/481) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

o — 
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Raporlar 

1. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun iîe 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik "Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kütahya Milletvekilleri Mus
tafa Kalemli ve Ahmet Derin'in, Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Millet
vekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, İzmir Milletve
kili Mehmet Özkan'ın, Konya Milletvekili Abit Kıvrak ve 3 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili 
Kemalettin Göktaş ve 13 Arkadaşının, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili 
Ahmet Remzi Hatip'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 8 Arkadaşının, Şanlıurfa 
Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ile Hak
kâri Milletvikili Mustafa Zeydan'ın, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kü
tahya Milletvekili İsmail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, Sivas Milletvekili AbdüUatif Şener ve 
18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekilleri Hacı Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Mil
letvekili Hayri Doğan ve 8 Arkadaşının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Aynı Konu
daki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392, 2/71, 
2/120, 2/122, 2/145, 2/162, 2/173, 2/187, 2/194, 2/204, 2/209, 2/210, 2/227, 2/233, 2/254, 
2/284, 2/314, 2/327, 2/343, 2/358) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 23.6.1992) 

2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/388, 1/106) 
(S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 23.6.1992) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kal
kınma Konferansı (UNCED)'n da tartışılan konulan, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları 
görüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getir
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1992) 

Meclis Soruşturması Önergeleri 

1. — Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşeb
büslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şa
hin haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/9) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1992) 
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2. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sırasında usul
süz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Recep Ercüment Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) (Başkanlığa geliş tarihi : .19.6.1992) 

3. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemle
riyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddele
rine uyduğu iddiasıyla, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü mad
desi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Başkanlığa geliş tari
hi : 19.6.1992) 

Gensoru Önergesi 
1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve 

atamalarında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Işıl ay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoğiu (İzmir) 

' • • • . o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri olmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM nrşr KONUŞMALAR 
1. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin ihracatçı teşvik pirimi alamamaları 

nedeniyle düştükleri güç duruma ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Birinci sırada, yaş sebze ve. meyve üreticilerinin durumları konusunda, İçel 
Milletvekili Sayın Ali Er'e söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Ali Er. 

ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlarken Yüce 
Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Gündem dışı söz almamın sebebi, gerek kendi ilim İçerdeki, gerekse sebze ve meyve üre
ten diğer illerimizdeki üreticilerin düştüğü zor durumu; hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Yüce Heyetine, hem de burada bulunan Hükümet yetkililerine aktarabilmek ve yaş meyve-sebze 
üreticilerinin meselelerini burada dile getirmektir. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz genellikle güney illerimizin birçoğunda -İçel, Antal
ya, Adana ve Hatay'da- yaş meyve ve sebze üretimi yapılır. Meyve üretimi genellikle narenciye
den, sebze üretimi de çeşitli sebzelerden oluşuyor. Narenciyenin hasat zamanı ekim ayının or
talarında başlar, mart ayına kadar devam eder. Turfanda sebze üretimi de ikinci ayda başlar, 
bu aylara kadar devam eder. Bu aydan sonra da açıktaki sebze ve diğer meyvelerimizin üretimi
ne geçilir. 

Bu yıl, hatırlayacağınız üzere, güneydeki narenciye üreticileri çok perişan durumdadırlar. 
Limon, geçen yıl 600 liradan başlayıp 800 liraya kadar satılırken, bu yıl maalesef 600 liradan 
-ilk günlerde- satılmaya başlanmış, neticede 300 liraya dahi alıcı bulamamış, çürümüş; limon 
üreticileri limonu bahçede, ağacın başında bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. Hatırlarsı
nız, Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken de bu konuya Yüce Heyetinizin huzurlarında 
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değinmiştim ve Yüce Heyetinize buradan narenciye üreticilerinin düştüğü durumun sebebini 
de aktarmıştım. O zaman demiştim ki, korkarım ki, bu durum, diğer sebze ve meyve üreticile
rinin de başına gelir, o zaman gerçekten sebze ve meyve üreten iller hüsrana uğrar, perişan olur. 
işte bugün, o gün söylediğimiz gibi, o faciayı sebze ve meyve üreten illerimizde maalesef yaşa
maktayız. 

Tabiî, burada bu konuyu aktarırken birbirimizi suçlamak için değil, bizi seçip de buralara 
gönderen, Yüce Meclisin yüce kürsüsünde milletin hakkının aranmasını isteyen seçmenlerimi
zin gerçek durumlarını Yüce Heyetinize aktarmak için huzurlarınızdayım. Bugün burada, seb
ze ve meyve üreten illerimizden de seçilip gelen milletvekillerimiz var. Bütün arkadaşlarımız 
biliyor ki, sebze ve meyve üreten bütün bölgelerdeki insanlar çok büyük bir felaketle karşı kar-
şıyalar. Bugün, güneyde sebze üretenlerin ürünleri -başta seralarda üretilen ürünler olmak üzere-
tamamen dalda kalmıştır. Tarlada üretilen meyveler ve sebzeler piyasaya çıkmıştır, bunlar da, 
maalesef, dalda kalmaya devam etmektedir; fakat, girdi fiyatlarına baktığınız zaman da bun
ların fiyatlarının şu kısa olan altı aylık dönemde, maalesef yüzde 100 artmış olduğunu gö
rürsünüz. 

Muhterem milletvekilleri, ben burada sizlerin dikkatini çekmek için bazı sebze ve meyve
lerin kilo başına fiyatlarının geçen yılın fiyatlarıyla mukayesesini yapmak istiyorum. Bunu, 
zatı âlilerinizin dikkatle dinlemesini rica ediyorum. 

Geçen yıl aynı dönemde sebze üreten domatesçiler, domatesin kilosunu 1 800 liraya veri
yorlardı; bugün domates şu anda üreticinin elinden kilosu 200 liraya alınıyor. Zaten, üretici 
de onu artık toplamıyor; buradan giden aracılar tarlalardan topluyor, buraya getirip satıyor. 
Dün bir manava baktım, domatesin 3 500 lira olduğunu gördüm. Eğer siz, sebze ve meyve üre
tenlerin ürettiği mahsûl yerinde çok ucuz olduğu için burada da herkes ucuza yiyecek zannedi
yorsanız, yanılıyorsunuz. Bugün burada 3 500 liraya satılan domates, üretim bölgesinde 200 
liraya dahi satılamıyor. Bir bardak çayın 1 000 lira olduğu şu devirde, 5 kilo domates 1 000 
lira yapmazsa ne olacak bu çiftçinin hali? (DYP sıralarından "Serbest rekabet" sesleri.) 

Serbest rekabet diyorsak, "Benim köylüm, benim çiftçim" diyenler, "Benim çiftçimin, 
köylümün karnı tok, sırtı pek olacak" diyenler, bugün, gitsinler de güneydeki çiftçinin, köylü
nün halini görsünler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 
' Ben, burada bir gerçeği dile getiriyorum, hiç kimseye de çamur atmadan dile getiriyorum. 
Burada, güneyden seçilen milletvekilleri de var; bir tanesi çıkıp, güneyde çiftçinin hali iyi, du
rumu çok iyi ya da normal diyebilir mi? 

ALİ YALÇIN ÖöÜTCAN (Adana) — Çiftçi seviniyor, bayram ediyor. 
ALİ ER (Devamla) — Gelin de orada bir görün. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yalnız güneyde değil. 
ALİ ER (Devamla) — Sadece güneyde değil tabiî, bugün Türkiye'nin birçok yerinde artık 

meyve ve sebze üretimi başlamıştır. Milletin hali perişan. Buna bir çare bulmak lazımdır. Çift
çiden haberleri yok. Bunların çiftçiden haberleri olamaz. Zaten bunların hep patronlardan ha
beri olur. Bunların çiftçiden niye haberi olsun ki. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, oradan laf atıp da beni tartışmanın içine çekmeyin. Bu söyledikle
rim gerçektir; gelin hep beraber çaresini arayalım. Bugün güneyin çiftçisi çok perişan durum
dadır. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
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Bakınız size misaller vereceğim. Dinlemesini öğrenirseniz çiftçi de memnun olur. Bakın, 
mesela sebzede kullanılan ilaçlardan -iktidarı size teslim ettiğimizde- ranilon 72 bin lira idi, 
bugün 113 bin lira, bavistin 50 bin lira idi, bugün 91 bin lira; antrokol 33 bin lira idi, bugün 
52 bin lira. Böyle devam edip gidiyor. 

Y. FEVZt ARICI (İçel) — Vergi iadesini kaldırdığınızı da söyle. 

ALİ ER (Devamla) — Sayın Arıcı, "bugün, güneydeki çiftçiler memnun" diyebilir misin?.. 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) — 1 Eylül 1991'de vergi iadesini niye kaldırdığınızı söyleyin. 

ALİ ER (Devamla) — Geçen sene bugünlerde kilosu 3 bin lira olan şeftalinin fiyatı bugün 
700 lira. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Papatya kaç lira? 

ALİ ER (Devamla) — Kilosu 4 bin lira olan kayısı bugün 500 lira, kilosu 2 bin lira olan 
fasulye bugün 500 lira, kilosu 1 500 lira olan salatalık şu anda 500 lira... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Buğday 400 lira idi; onu niye söylemiyorsun? 

ALİ ER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, burada üretilen sebze ve meyvenin düştüğü 
durumu anlatıyorum. Neyi müdafaa ediyorsunuz ki?.. Hani nerede kaldı benim çiftçim, be
nim köylüm? Şu anda burada bulunan güneyin milletvekilleri de bilir; sebze ve meyvedeki bu 
durum nedeniyle intihar eden birçok insan var. Yok mu?.. Yok diyecek bir insan var mı? Karnı 
tok insan, sırtı pek insan intihar eder mi? 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Onlar sizin dönemde idi. 

ALİ ER (Devamla) — Sayın Arıcı, sen otur. Sayın Arıcı, domates 200 liraya dahi satıla
mazken, seni İçellilere şikâyet ediyorum. 

BAŞKAN — Yerinde oturan sayın milletvekilleri ile sırasından ilerilere çıkarak ayakta laf 
atanlar, süreniz dolmak üzeredir, toparlayınız lütfen. (Alkışlar) 

ALİ ER (Devamla) — Ben birçok şeyi söylemek istemiyorum. Buradan, sebze ve meyve 
üreticisinin düştüğü durumu anlatıyorum; niye alınıyorsunuz ki?.. Yarası olmayan gocunmaz 
beyler; ama siz gocunuyorsunuz, demek ki yaranız var. 

EVREN BULUT (Edirne) — Kivi ithal ettiniz, çikita muz ithal ettiniz... 

BAŞKAN — Sayın Er, toparlamanızı rica ediyorum. 

ALİ ER (Devamla) — Niçin böyle oldu; ben size anlatayım. Bakın, geçen yıllarda meyve 
ve sebze ihracatında teşvik primi veriliyordu; doğruydu. İhracatçı teşvik edildiği için sebze ve 
meyve ihraç ediliyordu. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Hayalisi mi? 

ALİ ER (Devamla) — Üretilen sebze ve meyvenin bir kısmı ihraç edildiği için, içeride de 
fiyatlar bir miktar yükseliyordu; dolayısıyla, hiç olmazsa üreticinin eline üç beş kuruş geçtiği 
için rızkını temin ediyordu; ama şu anda, ihracatçı teşvik edilmediği için, teşvik primi verilme
diği için ihracat yapılmıyor. Bu nedenle, gerçekten sebze ve meyve üreticileri zor durumdadır. 
Bu doğrudur. 

Geçenlerde Erdemli'de ve İçel'in diğer bazı ilçelerinde sebze ve meyve üreticisi, ürünleri
nin para etmemesini sessiz bir yürüyüşle proteste etmek istedi. Kaymakamlıktan müsaade is
tendi; ama kaymakamlık, siyasî baskılar nedeniyle müsaade etmedi. Nerede kaldı bu şeffaf 
Türkiye? Şeffaflık kendiniz için mi? Hani şeffaf Türkiye olacaktı? Hani isteyen herkes her 
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şeyi konuşabilecekti? Neden çiftçinin yürüyüşüne izin vermediniz? Size ben söyleyeyim: 
•Türkiye'de tek bir şeffaflık var; akşam televizyonu açarsınız, TRT televizyonunda "Demirel 
televizyonu" yazıyor; akşama kadar, sabaha kadar o konuşuyor. Türkiye'de işte o konuda şef
faflık var, başka şeffaflık yok. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Er, toparlamanızı rica ediyorum. 
ALÎ ER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Zaten Sayın Başbakan zaman zaman şunu diyor: "Ben, Anavatan iktidarından neyi iyi 

aldım da kötü yaptım, söyler misiniz? "Ben söyleyeyim... (DYP sıralarından "Doğru söylüyor" 
sesleri) • . 

Doğru mu söylüyor? (DYP sıralarından "Doğru söylüyor" sesleri) Doğru söylüyor. Doğ
ru söyleyip söylemediğini ben söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Er toparlamanızı rica ediyorum. \ . 
ALİ ER (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Anavatan İktidarından ekmeği 700 lirada almışsınız, 1 200 lira yapmışsınız; tüpü 27 000 

lirada almışsınız, 41 000 lira yapmışsınız; küspeyi 700 lirada almışsınız, bugün küspe 1 700 
lira, gidin sorun; çimentoyu 12 000 lirada almışsınız, 24 000 lira yapmışsınız. Ben şimdi size 
soracağım. 12 000 mi eyi, 24 000 mi eyi; sizin eyi alıp da kötü yapmadığınız hangisi? 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Domates 5 000 liraymış, 300 liraya inmiş. 
İyi mi yaptık kötü mü yaptık; söyle bakalım. 

ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Gübreden bahset biraz, gübreden. 
BAŞKAN — Gübre konusunda söz vermedik Sayın Öğütcan, o bilahara; bu görüşmeler 

sebze ve meyveyle ilgili. 
ALİ ER (Devamla) — Ben, şurada, üzülüyorum... 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Oraya söyle oraya. (DYP sıralarından "Neye 

üzülüyorsun sen?" sesleri, gürültüler) 
ALİ ER (Devamla) — Sayın Başkan, bunları sükûnete davet ediyorum. 
BAŞKAN — Evet, ben de davet ettim efendim/Süreleri dolmak üzere; ama herhalde, on

lar da, sizin gibi, toparlıyorlar... 
ALİ ER (Devamla) — Ben burada Türk çiftçisi adına üzülüyorum. Bunu samimiyetimle 

söylüyorum. Şu konuyu gündeme getirdiğim an, ben öyle zannediyordum ki, milletin seçtiği 
bu milletvekilleri, zor duruma düşen, intihar edecek dereceye gelen bu insanların derdini bura
ya getirdiğim için bize teşekkür edeceklerdir. Nerede çiftçi, nerede köylü, nerede bu sıralarda 
oturan adamlar; sadece birbirinizi alkışlayan insanlar haline gelmişsiniz. Üzüldüm sizin adını
za. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sayın bakanlar; ben bu konuyu, ne iktidarınızı suçlamak ne de 
bir hükümeti suçlamak için getirmiyorum; samimiyetimle söylüyorum, güneyin hali haraptır. 
Bugün, güneydeki insanlar yok ekmeye muhtaç kalmıştır; perişan durumdadırlar. Lütfen buna 
çare bulunuz. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sizin zamanınızda oldu böyle. 
ALİ ER (Devamla) — Bakınız, benim anladığım kadarıyla güneydeki insanların bütün 

borçlarını affetseniz dahi, insanları kurtaramaz olmuştur. Bu duruma düşmüşlerdir; ama siz 
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zaten çiftçi borcu affeden insanlar değilsiniz, siz ancak patron borcu affeden insanlarsınız. Si
zin zaten çiftçiyle ilginiz yok, ben ne yapayım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Köylü, sizin zamanınızda öyle oldu. 
ALİ ER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, sayın milletvekilleri; bu sebze ve meyve ko

nusunda gündeme getirdiğim olayın önemini önümüzdeki günlerde çok iyi anlayacaksınız. Ben, 
sayın bakanların, sayın milletvekillerinin ve özellikle içel ve Antalyalı milletvekillerinin orala
ra gelip, inceleme yapmalarını rica ediyorum. Onların durumları hiç iç açıcı değildir. 

Gazeteler de yazmaya başladı. "Çiftçi borcunu ödeyemediği için traktörünü satmaya 
başladı" diye yazıyor gazete. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sizin zamanınızda, sizin! 
ALt ER (Devamla) — Evet, burada "1992 yılındaki sebze ve meyve üretcileri" diyor; ama 

bizim zamanımızdan bahsetmiyor. Sayın Demirel'in bir zamanlar burada söylenmiş bir sözü 
vardı, hep öyle söylerdi; "Habil ile Kabil'i de bizim öldürdüğümüzü zannedeceksiniz" derdi.. 
Daha ne kadar sürdüreceksiniz bizi suçlamayı? Kendinize gelin; iktidar sizsiniz, biz iktidar de
ğiliz artık; kendinize-bakın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Er. 
Cevap mı Sayın Bakan?.. Yok. ' 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Cevap yok mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, Bakanlar Kurulu sayın üyelerinin sıralarına baktım, cevap vermek 

istenmediğini gördüm... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, yani, Hükümet cevap vermiyor mu? 
BAŞKAN — O yüzden ikinci konuşmaya geçmek istiyorum efendim. Bir yanlışlık var mı?.. 

Hayır. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Verilecek cevapları yok demek ki. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

2. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Hazine arazilerinin ihale yoluyla satılması nedeniyle 
güç durumda kalan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve 
Gümrük Bakam Sümer Oral'ın cevabı 

BAŞKAN — ikinci gündem dışı konuşmayı yapmak üzere, istanbul'da, Hazine yerlerinin 
ihale suretiyle satılması konusunda, istanbul Milletvekili Sayın ismail Sancak'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sancak. (ANAP sıralarından alkışlar) 

tSMAtL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; son günlerde İstanbul'da uy
gulanmakta olan, halkımızı birbirine düşüren, halkımızla devletimizi karşı karşıya getiren Ha
zine yerlerinin haksız yere ihale suretiyle satılmasıyla ilgili olarak, gündem dışı söz almış bu
lunmaktayım. Bu vesileyle, hepinize saygılarımı arz ederek sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; olaya hiç politika karıştırmadan, aynen naklediyorum: Otuz-
beş - kırk yıldır, Hazine arazisine, önceleri gecekondu, bilahara, yerler değerlendikten sonra 
gecekonduların bir kısmı işyeri, bir kısmı ise, hem işyeri, hem de konut olarak yapılmıştır. Par
timiz Hükümetleri döneminde 2981 ve 3290 sayılı kanunlar çıkarılmak suretiyle, ilgili 
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binaların konut olanlarına tapu tahsis belgesi verilmişti; işyerlerinden ise, ecri misil, yani kira 
alınmaktaydı. Parti olarak, 400 metrekareye kadar olan işyerlerinin de tapu tahsis belgesi veya 
direkt tapu alması konusunda bir çalışmamız vardı; ancak, Millî Emlak Genel Müdürlüğünün 
olaya soğuk bakması neticesinde, kanun, dönemimizde yetişmedi. 

Bakın, şu andaki Koalisyon Hükümeti neler yapıyor: Şeffaflık ve halktan yana oldukları
nı dillerinden düşürmeyenler, otuzbeş kırk yıldır dişinden tırnağından artırarak, 1 kattan 7-8 
kata kadar birta yapan vatandaşların yerlerini, şagıl durumunu dikkate almadan, 2886 sayılı 
Yasaya göre ihalç etmektedirler, İhale Kanununa göre, herkes ihaleye girebilir; ancak, yukarıda 
arz ettiğim gibi, bunca yıl emek veren insanların hali ne olacak? Çünkü, metrekare birim fiyatı 
çok yüksek tutulmuş; dolayısıyla, teminat bulup yatırmak bile mesele. Ayrıca, arsa toplam be
delinin onbeş gün içerisinde ödenmesi istenmektedir. O zaman ne olacak? Tabiî ki parası olan 
alacak, parası olmayan şagıl durumundaki vatandaşa da, otuzbeş - kırk yıldır ömrünü feda 
ettiği yerden çıkmak düşecektir. 

Bu konuda, Sayın Maliye Bakanımız, bir dergide çıkan yazısında, aynen; "ihaleye girmekten 
hiç kimse korkmasın. Biz, Borçlar Kanununa göre işgali kaldırır,1 yeri temiz olarak teslim ederiz" 
demektedir. Buraya bir açıklama getirmek istiyorum: Yani, otuzbeş-kırk yıl içerisinde yedi se
kiz katlı bina yapmış olan vatandaş, aynı şartlar altında, başka vatandaşlarla birlikte ihaleye 
giriyor; ihalede kim fazla parayı verirse, yeri o alıyor. O zaman, yedi sekiz katlı binayı, Sayın 
Maliye Bakanımızın tabiriyle, "yıkarak" yeni alıcıya teslim edecekler. 

Şimdi, Sayın Bakana ve hükümete buradan sesleniyorum: Bu düşünceniz yanlıştır. Bunu 
gerçekleştirmeniz halinde çok büyük olaylar çıkar. Halkımız ve devletimiz bundan zarar gö
rür. Bu nedenle, bu meselenin çözümü için mevcut yasalar yeterli değilse, gelin, vatandaşımızı 
mağdur etmemek için, ilgili af yasalarına çözüm maddeleri ekleyelim. Bu konuda, Anavatan 
Partisi olarak gerekli çalışmamızı yaptık; en kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunacağız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bizim; Hükümetten ricamız şudur: Yüce Meclis huzurunda 
tekrar hatırlatıyorum; lütfen, kanun çıkıncaya kadar bu uygulamanızı durdurunuz. Vatandaşa 
verdiğiniz sözleri unutmayınız. Şu anda, işçiyi, memuru, köylüyü sokağa döktünüz. Bundan 
sonra millet sizden iki anahtar istemiyor; lütfen ellerindeki anahtarları almayın. Hazineyi bo-
şalttıysanız, milleti sokağa dökerek Hazineyi doldurmayı düşünmeyiniz, trilyonlarca borcunu 
affettiğiniz insanlar, şimdi sizlere yardımcı olsun. Yüce milletimizin de Allah yardımcısı olsun 
der, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından'alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sancak. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın Sü

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

milletvekilleri;"-İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Sancak'ın yapmış bulunduğu gündem dışı ko
nuşmayı cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Sancak'ın ifade ettiği, İstanbul'da uygulanan tatbikat, esas itibariyle şöyledir: Ha
zine taşınmaz malları vardır; bunlar genelde 20 metreden tutun 200 metreye kadar olan küçük 
parçalardır ve imarlı alan içerisindedirler. Hazine bunlara sahip çıkamamakta, kontrol edeme
mektedir; bu küçük parçalar şu veya bu şekilde işgal edilmekte veya kullanılmakta, doğru dü
rüst bir ecri misil de alamamaktadır; 
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Dendi ki, bu küçük parçalar satışa çıkarılsın ve satış da gene normal, genel uygulama içe
risinde yapılsın, isteyen alsın. Bu şekilde bir uygulama yapıldı. Bu malların büyük bir bölümü, 
eski ve yıkılmaya yüz tutmuş binalardan müteşekkildir, bir miktar da arsalar vardır ve tekrar 
ifade ediyorum, satışa çıkarılan taşınmaz malların tamamı imarlı bölgededir. Diğer bir ifadey
le, 2981 sayılı tmar Affı Kanununun uygulandığı sahalarda satış yapılmamıştır; özellikle, tah
sis belgesi verilmiş veya mülkiyeti ihtilaflı olan bir gayrimenkul yoktur satışın kapsamında, 
tamamen bunların dışındadır; bu özelliği taşıyan hiçbir gayrimenkul satışa çıkarılmamaştır. 

Satışa çıkarılan bazı taşınmaz malların üzerinde şahıslarca yapılmış binalar var; ama biz, 
esas itibariyle, onun da ilgilisi tarafından alınmasını istiyoruz, eğer uygulama veya ihalenin 
sonunda öyle bir netice çıkmazsa, o ihaleyi de tasdik etmiyoruz. Bizim, kesinlikle kimseyi sı
kıntıya sokmak, tedirgin etmek amacımız değil; bizim ygptığımız, Hazinenin kullanmadığı, 
kontrol edemediği ve değişik şekillerde kullanılmış, hatta imarı bozan uygulamalara dahi yol 
açan bazı ufak gayrimenkullerin satışından ibarettir. Ancak, değerli arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi, bize bu tür bir iki dilekçe gelmiştir; onların da haklarını ve menfaatlarını düşünerek 
bir çözüm yolu bulacağız. Ben, geçen gün değerli arkadaşıma da Meclis kulisinde bunu ifade 
ettim, kesinlikle onları üzecek bir tutum içerisinde olmayacağımızı söyledim. Nitekim, kendi
leri, İstanbul'da da bizim mahallî arkadaşlarla konuşmuştur. Meseleye yaklaşımımız, demin 
izah ettiğim gibidir. Ben de kesin olarak talimat verdim arkadaşımızın ifade ettiği tarzda, kişi 
arsanın üzerine bir bina yapmış ve orada oturuyorken, onu evinden etmek veya onbeş gün içinde 
parayı ver, yoksa sokağa gidersin demek gibi bir tutumumuz kesinlikle olmaz. O tür şikâyetleri 
ben takip ediyorum, üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Düşündüğünüz tarzda bir uygulama ke
sinlikle olmaz. Dediğim gibi, yaptığımız, sadece, küçük, kontrol edemediğimiz ve imarlı alan 
içerisinde olan, tahsis belgesi olmayan gayrimenkullerin satımıdır. Sizin olayı takip etmeniz
den ben de memnun kaldım. Gayet tabiî, hepimizin amacı, vatandaşımızı sıkıntıya sokmak 
değildir; ama eğer, Hazinenin elinde satılabilecek, kontrol edilemeyen gayrimenkuller varsa, 
bunları satması kadar tabiî bir usul de yoktur. Nitekim, geçenlerde bir gazetede okudum; Sa
yın Adnan Kahveci'nin de "fevkalade-akıllı bir uygulamadır" diye beyanatı vardı. O bakım
dan, yanlış bir işin içerisinde kesinlikle olmayız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3: — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gazeteci-yazar Hekimoğlu ismail'in maruz kal
dığı muamele ve Balıkesir'de bir doktor ile lıaslası arasında geçen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay 'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı gazeteci yazar Hekimoğlu İsmail'in durumuyla 
ilgili olarak yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Dumankaya. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben şu 
anda, birbirine bağlı iki garip olayla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu olay
lardan bir tanesi, Hekimoğlu İsmail, diğeri de Balıkesir'de Devlet Hastanesinde meydana ge
len bir olayla ilgilidir. 

Ünlü yazar Hekimoğlu İsmail, "Demek ki Öyle" başlıklı bir yazısından dolayı mahkûm 
edilmiştir. Sizlere, önce, bu yazıdan bazı pasajlar okuyacağım ve sonra da üstat yazarın kara
kollarda maruz kaldığı olayları anlatmaya çalışacağım. 
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Yazarın "Demek ki öyle" yazısından bazı pasajlar okuyorum: "Bir anne, imam hatip 
liseli oğlunu Harp Okuluna getiriyor, evraklarını tamamlıyor; başta albay olmak üzere, hepsi 
kadının başörtüsüne bakıyor, evraklarını ver bakalım diyorlar. Albay, diplomaya bakıyor imam-
hatip lisesi mezunlarını almıyoruz diyor. Beyefendi, ya şehit veya gazi olsun diye size evlat ye
tiştirdim. Elinden tuttum, elinize teslim ediyorum. Vatanın ve milletin korunması için elimiz
den geleni yapıyoruz. Neden bizi bu şereften mahrum bırakıyorsunuz? Size kurbanlık koç ge
tirdim, almaz mısınız? Ana yüreğine taş bastım, evladımı cepheye saldım, bırakmaz mısınız? 
Biz de bu vatan için ölmek istiyoruz, razi olmaz mısınız? Müslüman zaten asker, Müslüman 
itaatin ne olduğunu biliyor. Onun serkeşlikten haberi yoktur. Böyle bir askeri neden kışlana 
almıyorsun? Neden öbürünü aldın, evladımı almadın? Benim, şehit anası olmaya hakkım yok 
mu? Ben, oğlumu cepheye uğurlamayayım mı? Asker oğlumu bayrak altında seyretmek istiyo
rum, hangi hakla bunu elimden aldınız? Hangi hakla beni ateşe saldınız?" 

Değerli milletvekilleri, işte bu yazısından dolayı Hekimoğlu İsmail, diğer adıyla Ömer Okçu, 
bilirkişinin yanlış raporuyla ceza alıyor. 

Hekimoğlu İsmail bir ordu mensubudur. Hiçbir zaman orduya hakaret etmeyi düşünme
miş, orduyu şehit ocağı olarak görmüştür. Kendisine bir davetiye geliyor ve İstanbul Aksaray 
Karakoluna çağırılıyor. Karakola gidiyor ve "ben geldim" diyor; ama o günkü nöbetçi komi
ser, Hekimoğlu İsmail'i hemen zindana atıyor. Hekimoğlu İsmail Romen fahişelerin olduğu 
zindanda 7 saat kalıyor ve orada aç, susuz; arabasını kilitlemeden, bir yere telefon etmeden, 
haber vermeden bekletiliyor... İkinci Şubeye gönderiliyor... Orada da aynı muameleye muha
tap oluyor ve orada Fatih İnfaz Savcılığına gidiyor. Fatih İnfaz Savcılığında, yakalanmış mua
melesi yapılıyor ve Bayrampaşa Cezaevine gönderiliyor. 

Şimdi, şeffaf olan, "karakol kapılarını camdan yapacağım" diyen bu Hükümet işbaşın
da, ünlü yazan cezaevinde... 

kendisini ziyaret ettim, dinledim. Şunu dedi Hekimoğlu İsmail: "Çifte standart kullanı
lıyor. Ben orduya hiçbir zaman, hiçbir yerde haraket etmedim; ancak, Avrupa standartları uy
gulansın dedim. NATO'ya dahil 16 ülkenin 15'i Hıristiyandır. NATO'ya bağlı 15 Hıristiyan ül
kede, din eğitimini veren papazlar vardır; ama, bizim ordumuzda, maalesef okulundan yetiş
miş, din eğitimi verecek subaylarımız yoktur." İşte Hekimoğlu ismail bunu dile getirmiş, kara
kolda bu olaylara maruz kalmıştır. 

Ben buradan, Sayın İçişleri Bakanına seslenmek istiyorum. Ona bu muameleyi reva gö
ren, karakolda başına bu hadiseyi getiren ilgililer hakkında gerekli işlemi yapmasını Sayın Ba
kandan bekliyorum. Özellikle de DYP Grubundan, bunun takipçisi olmalarını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ikinci garip olay Balıkesir'de cereyan ediyor. Orada, Sümerbank 
Satış Mağazaları Müdürü olan bir arkadaşın 6 yaşındaki çocuğunun kolu kırılıyor. Annesi, 
çocuğu kaptığı gibi devlet hastanesine getiriyor. Nöbetçi doktor anneye bakıyor, başı örtülü; 
"Başını aç, çocuğunu muayene edeyim" diyor. Münakaşa başlıyor. Olay, mahkemeye intikal 
ediyor. Doktor, delil yetersizliğinden mahkûm olmuyor. Mahkûm olmuyor; ama, taltif edili
yor. Nasıl taltif ediliyor biliyor musunuz; DYP'nin, Mazhar Osman'dan, yani Bakırköy'den 
gelen doktor Bakanı muvafakat ediyor (ANAP sıralarından alkışlar) ve Çalışma Bakanı, aynı 
doktoru, Balıkesir'deki Sigorta Hastanesine başhekim yapıyor. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sigorta hastanesiyle Bakanın ne ilgisi var? 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Efendim, Bakırköy'deki bizim doktor müsaade edi
yor, sigorta hastanesine başhekim yapılıyor. 

Değerli milletvekilleri, Balıkesir, DYP'ye 7 tane milletvekili vermiştir. Balıkesirli ana, bu 
muameleye muhatap olmuştur. Sümerbank Satış Mağazaları Müdürü ne oluyor biliyor musu
nuz; o da Sivas'a sürülüyor. 

Şimdi, düşünüyorum da, acaba biraz daha terfi etmesi için bu doktora, "sana gelen has
taya başını değil de, bütün vücudunu aç dersen müsteşar olursun' demek mi lazım? Bu konuyu 
da özellikle DYP Grubunun bilgilerine sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Sigorta hastanelerinde bu yönde çok büyük olaylar oluyor. İstanbul'da, 6 tane başhekim 
değiştirilmiştir ve olaylar devam etmektedir. Üzülüyoruz, ama... 

Bu konularda daha dikkatli davranılmasını bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Adalet Bakam Sayın Seyfi 

Oktay; buyurun efendim. 

ADALET BAKANI SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi en içten saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Hekimoğlu İsmail Konusu, basında da uzun süre tartışılan bir konu. Bu işin ger
çekliği hakkında size bilgi sunma ihtiyacı duydum; bu konuşma sonucunda. 

Hekimoğlu İsmail adı, takma ad; asıl adı Ömer Okçu. Sayın Ömer Okçu, köşe yazarıdır. 
Sayın Ömer okçu, Zaman Gazetesinin 30 Ocak 1990 tarihli nüshasında, 7 nci sayfada, Heki
moğlu İsmail takma adıyla, "Demek ki öyle" başlıklı makaleyi yazmışlardır. Bu makaleyi, 
gazetenin sorumlu müdürü Servet Engin yayımlamıştır. O nedenle, her iki kişi hakkında da 
kovuşturma başlamıştır. 

Bu yazı nedeniyle, Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde, Sayın Hekimoğlu ve gazete
nin yazı işleri müdürü yargılanmış ve bu yargılama sonucunda mahkemenin 12.12.1990 tarih 
ve 1990/61 esas ve 1990/188 karar sayılı kararı ile Türk Ceza Yasasının 159/1 maddesi uyannca 
bir yıl ağır hapis cezasına hüküm giymiştir. Burada, Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesi 
uygulanmamış; yani, hafifletici nedenlerden yararlandırılınamıştır. 

Ceza, 24.9.1991 tarihinde kesinleşmiştir. İnfazın dört ay ertelenmesi için ilgili savcılığa baş
vurulmuş ise de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 400 üncü maddesi buna imkân ver
mediği içni, yani ağır hapis cezalarında bu dört aylık erteleme süresine imkân vermediği için, 
bu mümkün olmamıştır. Bu nedenle, 12.5.1992 tarihinde cezanın infazına başlanmıştır. 

Hekimoğlu İsmail, Terörle Mücadele Yısasının ilgili hükmünden yararlanarak ve şartlı ola
rak, 23.7.1992 tarihinde tahliye edilecektir. Aslında, bihakkın tahliye tarihi 11.5.1993'tür. 

Suç "devletin emniyet ve muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek" tir. Kara
rın gerekçesi "yazıda eleştiri hakkı kullanılmış değildir. Bir hak kullanılır gibi gösterilerek Si
lahlı Kuvvetler tahkir ve tezyif edilmiştir. Eleştirme hakkının arkasına sığınılarak bu suç işlen
miştir. Bu sözler söylenmeden de, imam-hatip okulu mezunlarının harp okullarına alınmama
ları işleminin eleştirilmesi mümkündür. Yazıda, kişilere değil, kurum mensupları vasıta kılına
rak, bizzat kuruma, Orduya hakaret edilmiştir" şeklindedir. 
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Tabiî, bu karar kesinleşmiştir, kesin hüküm mahiyetindedir. Biliyorsunuz, kesin hüküm, 
aksi ispat edilemeyecek şekilde bir gerçekliği ortaya koyan hüküm anlamındadır. 

Değerli arkadaşlarım, benim düşüncelerimle hiç de bağdaşmayan yazılar yazan değerli bir 
yazardır Hekimoğlu. Kendi düşüncelerine karşı düşüncelerimizi söyleriz, tartışırız; ama, Heki
moğlu İsmail'in beğenmediğim düşüncelerini özgürce söyleme hakkını bütün varlığımla ve so
nuna kadar savunurum. (SHP sıralarından alkışlar) \ 

Demokrasilerde düşünce suçu yoktur. Düşünce, insanın insan olarak var olmasının doğal 
bir sonucudur. Bu İktidarın domekratikleşme programı, böylesine bir anlayışa, böylesine bir 
felsefeye bina edilmiş bir programdır. 

Değerli arkadaşlarım, gayretlerimiz, düşüncenin önündeki bütün engelleri ortadan kal
dırmaktır. Hazırlayıp, huzurunuza getirdiğimiz birçok yasa tasarılarında bunu somut olarak 
görürsünüz. 

İnfaza başlandıktan sonra, Sayın Hekimoğlu, Bayrampaşa Cezaevine alınmıştır. Talep üze
rine, benim de yerdiğim talimatla Bayrampaşa Cezaevinde yalnız iki gün kalmış, buradan, çok 
daha rahat edebileceği Şile Cezaevine gönderilmiştir. 

Görüldüğü gibi, suçu düşünce suçu mahiyetinde görmemiştir mahkeme, kesinleşmiş ka
rar düşünce suçu olmadığını gösteriyor. 

Burada bir hususu müsaade ederseniz bilgilerinize sunmak istiyorum: Değerli arkadaşı
mız, Sayın Hekimoğlu'na eziyet edildiğinden söz etmektedir. Şöyle bir mektup almış bulunu
yorum: "Sayın Bakanım, demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğünü kavram ve fiil olarak 
ülkemizde yerleştirme çabalarınızı desteklerken, fikir suçlusu olarak 11.5.1992 günü hükmen 
tutuklanan babam Ömer Okçu (Hekimoğlu İsmail) için gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

Osman Okçu" 
Olayın mahiyeti bundan ibarettir ve Hükümetimizin, özellikle Bakanlığımın, Sayın Heki

moğlu İsmail'e yaklaşımı bu şekilde cereyan etmiştir. 
Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Brezilya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan

lığına, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/511) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım : 

\ 3.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının Zirve Bölümüne katılmak üzere, 10 

Haziran 1992 tarihinde Brezilya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

•; •, Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN— Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönüsüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilorcioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/512) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
9.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 1992 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Ki-. 
lercioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı OnurKumba-
racıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumluırbaşkanlığı tezkeresi (3/513) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
9.6.1992 

10 Haziran 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan, Bayındırlık ve 
tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. • . • ' 

4. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/514) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
,9.6.1992 

10 Haziran 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı 
Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atamala
rında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı 
Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır; bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetler, genel siyasetlerini, Anayasanın genel felsefesine uygun bir program dahilin

de yürütmesi gereken siyasî müesseselerdir. Bu çerçeve dahilinde sorumluluk taşıdıklarını ka
bul etmek gerekir. Vatandaşların devlete karşı güven ve saygı duymalarının da devlet idaresin
de görev alan kişilerin "devlet adamı" vasıflarına bağlı bulunduğu ve kişisel davranışlarının 
bu hususa yön verdiği şüphesizdir. Bu sebeple, kanunsuz ve keyfî davranışların sadece bir siya
sî sorumluluk şeklinde düşünülmesi, Anayasanın temel ilkelerine aykırı düşeceği gibi, Ceza 
Hukuku prensipleri de böyle düşünmeye elverişli değildir. 

Bu itibarla ve özellikle, Anayasanın 112 nci maddesinin ışığı altında keyfî ve kanunsuz 
davranışları, bakanlık görev ve sıfatından doğan bir takdir hakkını kullanma yetkisi şeklinde 
mütalaa etmek mümkün görülmemektedir. Zira, Anayasanın 112 maddesinde belirtilen "Her 
bakan, başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakile
rin eylem ve işlemlerinden de sorumludur." ilkesi, siyasî sorumluluk yanında, cezaî sorumlulu
ğun bulunduğunu da açıkça tespit etmiş bulunmaktadır. 

Son yıllarda ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde varılan çağdaş ve üstün seviye, vatandaş
larımızın haklı takdirlerine mazhar olmuştur. Ulaşılan bu çağdaş teknik seviyeye gelinmesinde 
çok büyük emeği geçen değerli bürokratlar hakkında kamuoyunda yanlış izlenimlere sebep olacak 
asılsız iddialar ve beyanatlarda bulunan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, göreve geldiği günden 
beri devlet geleneklerine aykırı tutumu yasa ve kural tanımaz tavırlarıyla Bakanlığı kendi aile 
şirketi gibi yönetmeye kalkmıştır. 

Yaptığı usulsüz icraatlar ve tayinlerle, gerek basınımızda, gerekse kamuoyunda büyük eleş
tirilere konu olan Sayın Bakan, önyargı ile görevden aldığı birçok bürokratın yerine, hiçbir tec
rübe ve deneyimi olmayan akraba ve hemşehrilerini getirmiş, Bakanlıkta adeta yeğen ve hem
şehri saltanatı kurmuştur. 

Sayın Bakan, bir basın organında kendisine yöneltilen "yeğenlerinizi bakanlıkta çeşitli gö
revlere getirmişsiniz, bunlardan biri de Gürsel Şensoy, aralık ayının sonunda DHMÎ'ye mü
hendis olarak alınmış, ocak ayının başında. İnşaat Daire Başkanı ocak ayının sonunda da Ge
nel Müdür Vekili olmuş bu iddialar karşısında ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya. "Çıkarı 
bozulanlar var, burası trilyonların döndüğü bir yer böyle bir yere güvendiğim birini getiririm. 
Benim aradığım budur" diyerek cevap vermiştir. 

Sayın Bakanın, güvendiği için trilyonluk DHMI'nin başına getirdiği yeğen Gürsel Şen-
soy'un ve diğer akrabalarının icraatları basın organlarında sık sık yer almıştır. Son olarak 2 
Haziran 1992 tarihli Sabah Gazetesinde yer alan "Bir Yeğen Skandali Daha" başlıklı haber 
bir rezalet olarak değerlendirilmiş ve "Ulaştırma Bakanının Genel Müdür yeğenini Çırağan 
Otelinde ağırlayan şirket, iki gün sonra 4,5 milyar TL.'lik ihale kazandı." şeklinde ifade edilmiştir. 
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Sayın Bakanın bu konudaki soruya "Pırıl pırıl bir çocuk; böyle şeyleri yapmaz" dediği 
Genel Müdür, daha sonra aynı haberi doğrulamak zorunda kalmıştır. 

Yeğen Gürsel Şensoy, Ankara Bahçelievler 1 inci Caddedeki lojmanına (kiralık lojman ol
masına rağmen) 30 milyon TL. tutarında tadilat yaptırmıştır. Bu tadilatın hangi ödenekle veya 
hangi firma tarafından yaptırıldığı açıklanmamıştır. 

Sayın Yaşar Topçu, Sabah Gazetesinin 10.2.1992 tarihli yayınında yer alan beyanında, za
rar eden KİT genel müdürlerini görevden aldığını iddia etmesine rağmen, bugüne kadar, zarar 
eden kuruluşlar yerine, sadece kâr eden kuruluş genel müdürlerini görevden almıştır. (PTT, 
DHMÎ, HAVAS, Deniz Nakliyat gibi) 

Başbakanlık Tasarruf Genelgesi ve kanunî yasaklara rağmen, kadrosu ve atama müsaade
si olmaksızın usulsüz atamalar ile PTT'ye 300, DHM'ye 50, TCDD'ye 100 dolayında personel 
almıştır. 

23 Nisan şenlikleri için TDİ'ye talimat vererek şehir hatları gemilerinden Fahri Korutürk 
adlı tekne Gemi Adamları Yönetmeliğine aykırı olarak Sinop'a açık denize çıkmıştır. Sinop'ta 
seçmenlere ziyafetlerin verildiği gemi, üç gün süreyle limanda kalmıştır. Bu seyahatin devlete 
toplam zararı 500 milyon TL. dolayındadır. 

Tüm yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında Ana
yasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince bir gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hasan Çakır 
Antalya 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Faruk Saydam 
Manisa 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Salih Ergün 
İstanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Abbas Inceayan 
Bolu 
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Mümin Gençoğlu 
Bursa 

LütfuIIah Kayalar 
Yozgat 

Hınca Toskay 
İstanbul , 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara , 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Temel Gündoğdu' 
İstanbul 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Seyyit Eyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Gürcan Çelebican 
İstanbul 

Timur Demir 
İzmir 

Bahri Kibar 
Ordu 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Ahmet Kabil 
Rize 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Mustafa Parlak 
Rize 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Haşan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Nevşat özer 
Muğla 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Bu konuda Danışma Kurulu önerisi vardır, biraz sonra onayınıza sunulacaktır. 

2. —'• Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine 
usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakam Aîehmet Tahir Köse ile Devlet 
Bakanları ibrahim Tez, Aîehmet Kahraman ve Erman Şahin /laklarında Aîeclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/9) 
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BAŞKAN — Üç adet Meclis soruşturması önergesi vardır; önergeler bastırılıp, sayın üye
lere dağıtılmıştır. 

önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet bakanları ibrahim Tez ve Mehmet Kahraman'ın Bakanlık görevlerini kötüye kullana
rak, birtakım araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını kendi bakanlıklarıyla hiçbir ilgisi bulunma
yan TÜGSAŞ, MKE ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. gibi kamu iktisadî teşebbüslerine karşı
lattırdıkları veya bu konularla ilgili harcamaların faturalarını aynı KİT'lere ödettirdikleri bel
gelerle ispatlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin Bakanlık görevini kötüye kullanarak kendisine 
bağlı KİT'lerden devlet bakanları ibrahim Tez ve Mehmet Kahraman'ın malzeme gönderilme
si konusunda emir verdiği, diğer yandan ayrı bütçesi olan bir Bakanlığın başında olmasına rağ
men birtakım malzemeleri kendisine bağlı KİT'lerden temin ettirdiği veya bunlarla ilgili harca
maların faturalarını kendisine bağlı KİT'lere ödettirdiği belgelerle sabittir. 

Devlet Bakanı Erman Şahin'in kendisine bağlı Toplu Konut idaresi Başkanlığına şahsî kul
lanımı içhi lojman tahsis ettirdiği ve kullanım yeri olarak bu lojmanın gösterildiği bulaşık ma
kinesinden yemek takımına, telsiz telefonundan su bardağına kadar milyonlarca lira tutarın
da, çok sayıda malzeme aldırdığı belgelerle ispatlanmıştır. 

Adı geçen bakanlarca yaptırılan bu harcamalar bütçe kanunlarına, bütçelerin ayrılığı ilke
sine, harcamaları yapan KİT'lerle ve Toplu Konut İdaresiyle ilgili yasal düzenlemelere, bu KİT'
lerin ana statülerine, yürürlükteki Başbakanlık tasarruf genelgelerine aykın olarak yapılan haksız 
ve keyfî harcamalardır. 

Bilhassa "Devlet bakanlarının tüm giderlerinin yalnızca Başbakanlık bütçesinden 
karşılanacağı" hususunun bir başka Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi esnasında, 
bu harcamaları yapan bakanların kabinedeki arkadaşları Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun 
tarafından ısrarla savunulduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu harcamaların haksızlığı 
ve keyfiliği bütünüyle ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı görevlerini kötüye kullanarak; TÜGSAŞ, MKE, Türkiye Şeker Fab
rikaları A.Ş. ve Toplu Konut idaresi Başkanlığını, yaptırdıkları haksız ve keyfî harcamalarla 
milyonlarca lira zarara uğratan Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbra
him Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
ilgili maddelerini ihlalden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması 
açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Cemal özbilen Kadir Ramazan Coşkun 
Kırklareli istanbul 

Halit Dumankaya Tunca Toskay 
istanbul istanbul 

Mümin Gençoğlu ' Mehmet Vehbi Dinçerler 
Bursa Ankara 

Ülkü Güney Yusuf Pamuk 
Bayburt istanbul 
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Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hasan Çakır 
Antalya 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Faruk Saydam 
Manisa 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Halil ibrahim özsoy 
Afyon 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Bahri Kibar 
Ordu 

Kemal Naci Ekşi 
istanbul 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Nevşat özer 
Muğla 

ismail Sancak 
istanbul 

Sabri Öztürk 
istanbul 

Cengiz Bulut 
izmir 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
istanbul 

Mustafa Ateş Amiklipğlu 
Çorum 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 
Salih Ergün 

istanbul 
Eyüp Aşık 

Trabzon 
Lütfullah Kayalar 

Yozgat 
Abbas tnceayan 

Bolu 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 
Yusuf Namoğlu 

istanbul 
Recep Ercüment Konukman 

istanbul 
Hüseyin Özalp 

Samsun 
Refik Arslan 
Kastamonu 

Temel Gündoğdu 
istanbul 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Timur Demir 
izmir 

Şadan Tuzcu 
istanbul 

Gürol Soylu 
istanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

ilker Tuncay 
Çankırı 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bu konuda da Danışma Kurulu önerisi bulunmaktadır, biraz sonra onayınıza sunulacaktır. 

. 3. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sarasında usulsüz 
ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakam Recep Ercüment 
Konukman hakkında meclis soruşturması açûmasma ilişkin önergesi (9/10) ' 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1992 gün 

ve Teftiş 06-07577 sayılı yazı üzerine, Başkanlığımızca 16.6.1992 günü Genel Kurulun 83 üncü 
Birleşiminde yapılan sunuşta Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 7.5.1992 gün ve M. 
308 sayılı yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen inceleme raporunun değerlendirilmesi 
istenmiştir. 

Başbakanlık yazısına bağlı, Başbakanlık Müfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenlenmiş 
22.4.1992 Tarihli RP. 1992-2 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda : 
Devlet eski Bakanı Sayın Prof. Dr. R. Ercüment Konukman'ın Bakanlık görevi sırasında 

Faysal Geyik'in Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrosunda brüt 2 000 000 TL. 
aylık ücretle 31.12.1990 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmasının Bakanlar Kurulunca 
19.12.1989 gün ve 89/14901 sayıyla kararlaştırıldığı; adı geçenin aylık ücretinin Başbakanlığın 
6.3.1990 gün ve 06592 sayılı yazısı ile 2 500 000 TL.'ye yükseltildiği; adı geçen ile 1.1.1990 -
31.12.1990 tarihleri arasında geçerli bir hizmet sözleşmesi yapıldığı; 

1 

8.4.1990 gün ve 417 sayılı KHK ile 3254 sayılı Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna sözleşmeli personel çalıştırılmasını düzenleyen 32/B 
maddesinin eklendiği, yasal bakımdan mümkün olup olmadığı araştırılmadan Faysal Geyik 
ile söz konusu 32/B maddesine göre 15.4.1990 - 31.12.1990 tarihleri arasında geçerli 3 940 000 
TL. ücretle yeni bir sözleşme yapıldığı; adı geçen ile Devlet eski Bakanı Sayın Prof. R. Ercü
ment Konukman tarafından imzalanan bu sözleşmenin Kanuna aykırı bulunduğu ve buna gö
re kanunsuz ödenen 16 864 914 TL.'nin ilgiliden tahsiline tevessül edildiği; 

2333 sayılı Kanunun uygulama süresinin 6.12.1989 gün ve 393 sayılı KHK'nin 1 inci mad
desi gereğince 1.1.1991 tarihinde sona ermesine rağmen Faysal Geyik ile 1.1.1991 - 31.12.1991 
tarihleri arasında geçerli yeni bir hizmet sözleşmesi yapılıp adı geçen ile Devlet eski Bakanı 
Sayın Prof. R. Ercüment Konukman tarafından imzalandığı; Başbakanlığın 14.1.1991 gün ve 
PP Gn. Md. 02509 sayılı genel yazısı ile, mezkûr kanunun 31.12.1990 tarihinden itibaren yü
rürlükten kalktığı belirtilerek, bu statüye göre çalışmakta olan personelin 1991 yılında çalıştı
rılmasına imkân bulunmadığının bildirilmiş olmasına rağmen adı geçenin aynı görevde çalıştı
rılmasına ve ücretinin ödenmesine devam edildiği; 

3.8.1991 gün ve 91/38223 sayılı Kararname ile Başbakanlık Müşavirliğine atanan ve Baş
bakanlıkça Genel Müdürlük görevini tedviren yürütmesi uygun görülen Faysal Geyik'e 1.1.1991 
- 6.8.1991 tarihleri arasında kanunsuz olarak ödenen 36 958 100 TL.'nin borç kaydedildiği ve 
bu miktarın 15 000 000 TL.'sinin tahsil edildiği; 
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Bütün bu işlemlerde görev ve yetki aşımı ile Faysal Geyik'e menfaat temininin söz konusu 
olduğu; Devlet eski Bakanı Sayın Prof. R. Ercüment Kûnukman ile Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürü Faysal Geyik'in kusurlu oldukları; işlemlerde Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanma fiilinin unsurlarının mevcut olduğu; T.C. Ana
yasanın 100 üncü maddesi hükmüne göre Devlet eski Bakanı hakkında soruşturma açılıp açıl
mamasına karar verme görev ve yetkisinin TBMM'ye ait olduğu; Sayın Prof. R. Ercüment Ko-
nukman'ın durumunun TBMM'nin takdirine sunulmasının, Faysal Geyik'in durumununda Sayın 
Bakan ile birlikte ele alınmasının gerektiği ifade edilmektedir. 

Bu nedenlerle, Devlet eski Bakanı Sayın Prof. R. Ercüment Konukman hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Yüce Meclisçe Anaya
sanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uyarınca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli 

İrfettin Akar 
Muğla 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Cafer Sadık Kes.eroğlu 
Sinop 

Hasan Afşar 
Konya 

Doğan Baran 
Niğde 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

', Nevzat Ercan 
Sakarya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

M. Sabri Güner 
Kars 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

İsmail köse 
Erzurum 

İsmail Amasyalı 
Kocaeli 

Turhan Tayan 
Bursa 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Cemal Alişan 
Samsun 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

Jlefaiddin Şahin 
Ordu 

Halil Demir 
Aksaray 
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Şükrü Erdem Ali Su 
Bursa tçel 

Asım Kaleli Tevfik Diker 
tçel Manisa 

Rahmi Özer Nevfel Şahin 
Çanakkale Çanakkale 

Veli Andaç Durak Osman Özbek 
Adana Çanakkale 

Sami Sözat Ertekin Durutürk 
Balıkesir İsparta 

Nurhan Tekinel Fethi Akkoç 
Kastamonu Bursa 

Adnan Akın , Ali Rıza Gönül 
Zonguldak Aydın 

ı Melih Pabuççuoğlu Baki Tuğ 
Balıkesir Ankara 

Orhan Şendağ Fethiye Özver 
Adana Tekirdağ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bu konuda da Danışma Kurulu önerisi vardır, biraz sonra onayınıza sunulacaktır. 

4. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, lıaksız ve keyfî işlemleriyle 
Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla, Devlet eski Bakam Halil Şıvgın lıakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1992 gün 
ve Teftiş-06-07576 sayılı yazı üzerine, Başkanlığımızca 16.6.1992 günlü Genel Kurulun 83 üncü 
birleşiminde yapılan sunuşta, bu yazı ekinde 10.4.1992 tarih ve B. 02.0.009/3.01-1843 sayılı Devlet 
Bakanlığı yazısı ile, Sağlık Bakanlığının 20.2.1992 tarih ve 402 sayılı onayı ile aynı Bakanlığın 
müfettişlerince tanzim edilen 29.1.1992 tarihli 6.6.7 sayılı Raporun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Başbakanlığın yazısına bağlı bu evrak tarafımızdan incelenmiştir. 
Dosyada mevcut evraka nazaran : 

Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin değişik 26 ncı maddesine göre, Bakanlığın ihtiyacı olan bütün tedarik ve satınalmalara 
ilişkin tüm işlemlerin İdari ve Malî tşler Dairesince yürütülmesi gerekirken, 3418 sayılı Kanun 
ile Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Fonundan yapılacak harcamalar için bu gö
revin, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın onayı ile satınalma işleriyle ilgisi bulunmayan A.P.K. 
Dairesi Başkanlığına verildiği; 

1990 yılında BMC Firmasından beheri 98 613 750 liraya D.M.O. aracılığı ile satın alınması 
gereken 300 adet (4X2 standart Van) tipi ambulansın Sağlık Bakanlığının yersiz müdahalesi 
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ile alınmasından vazgeçildiği; aradan 6 ay geçtikten sonra Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın 
Bakanlıktan ayrılmasına 3 gün kala, çok acele kaydıyla, söz konusu ambulansların alınması 
için tekrar girişimde bulunulduğu; Bakan Halil Şıvgın'ın bu satınalma işleminde hiçbir mevzu
atın uygulanmadığı, satınalmanın özel amaçlı ve keyfî olarak yapıldığını bile bile, ambulans 
satın alınması için kendisine sunulan onayı "Mevzuata uygun olmak kaydıyla" onaylamak su
retiyle ileride doğacak sorumluluktan kaçmak istediği; 

Ambulans alımı dolayısıyla her hangi bir ihale yapılmadığı, sadece ORMAK A.Ş.'nden 
"çok acele" kaydıyla fiyat istendiği, bu firmanın teklif ettiği fiyatın hiçbir pazarlık yapılma
dan kabul edildiği, bu ambulansların firmanın belirlediği şartlar ve fiyatla satın alınması yolu
na gidildiği, firma ile imzalanan sözleşmede toplam bedelin 59 700 000 000 TL. olarak belir
lendiği, bu bedelin 20 milyar lirasının sözleşme tarihinde, 20 milyar lirasının Haziran 1991 so
nuna kadar, 19 700 000 000 lirasının 15.11.1991 tarihinde ödenmesinin öngörüldüğü; 

Siparişin satıcı firmaya sözleşme imzasından 6 gün önce verildiği, 40 milyar TL. tutarın
daki avansın da Haziran 1991'de ödendiği; 

Böylece hiçbir kanuna ve teamüle uyulmadan 300 adet ambulans alımı ihalesinde, Hazi
neyi büyük ölçüde zarara uğrattıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Bakan Halil 
Şıvgın, Müsteşar Yardımcısı Filiz Güngör ve A.P.K. Başkanvekili Faruk Bilge hakkında gerekli 
kovuşturmanın yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu; 

Cumhuriyet Savcılığının 30.3.1992 tarihli iddianamesiyle Filiz Güngör ve Faruk Bilge'nin 
T.C. Kanununun 205 ve 227/2 maddeleri gereğince tecziyeleri için Ağır Ceza Mahkemesi nez-
dinde talepte bulunulduğu; 

Sağlık eski Bakam Halil Şıvgın'ın durumunu değerlendiren Cumhuriyet Savcılığınca, adı 
geçene isnad edilen fiilin görevi ile ilgili bulunduğu ve T.C. Anayasasının 100 üncü maddesine 
göre Bakanlar Kurulu üyelerinin bu kabil suçlarından dolayı haklarında soruşturma açılması
nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmiş 
ve Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca işlem ya
pılması talep edilmiştir. 

Açıklanan bu durum karşısında, Hazineyi haksız ve keyfî işlemleriyle zarara sokan Sağlık 
eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine göre gere
ken işlemin yapılabilmesi için Yüce Meclisçe Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uyarın
ca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Hamdi Üçpınarlar Nurhan Tekinel 
Çanakkale Kastamonu 

Süleyman Ayhan Muhtar Mahramlı 
Çanakkale . Tekirdağ 

Mehmet Gözlükaya Halûk Müftüler 
Denizli Denizli 

M. Sabrı Güner İbrahim Gürdal 
Kars Bursa 

Mehmet Gölhan İsmail Amasyalı 
Sakarya Kocaeli 
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Mehmet Cebi 
Samsun 

tsmail Köse 
Erzurum 

Turgut Tekin 
Adana 

îsmet Atilla 
Afyon 

Mehmet AH Yavuz 
Konya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Fethiye özver 
Tekirdağ 

Cemal Alişan 
Samsun 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Şükrü Erdem 
Bursa 

Tevfik Diker 
Manisa 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 
Ali Su 

İçel 
Rahmi Özer 
Çanakkale 

Osman Özbek 
Konya 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli 

Doğan Baran 
Niğde 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Adnan Türkoğlu 
Çorum 

İrfettin Akar 
Muğla 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Turhan Tayan 
Bursa 

Halil Demir 
Aksaray 

Bestami Teke 
Hatay 

Ahmet Şeref Erdem 
Burdur 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Hasan Afşar 
Konya 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

M. Sadık Avundukluoglu 
Kırıkkale 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Asım Kaleli 
İçel 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 
Sami Sözat 

Balıkesir 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Fethi Akkoç 

Bursa 
Adnan Akın 
Zonguldak 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bu konudaki Danışma Kurulu önerisi de biraz sonra onayınıza sunulacaktır. 

5. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkan-
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UN
CED)^ da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüşmek, bu konuda yapılması 
gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünyanın ikinci büyük küresel konferansı olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Kon

feransı (UNCED) 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 
düzenlenmiştir. Söz konusu konferansa 64 devlet başkanı, 46 hükümet başkanı ve 8 başkan 
yardımcısı katılmıştır. Konferansa katılan Türk teknik heyetine Çevre Bakanı Sayın B. Doğan-
can Akyürek başkanlık etmiş, konferansın son üç günü gerçekleşen Dünya Zirvesinde ise Türkiye, 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel başkanlığında temsil edilmiştir. 

Konferansta tartışılan konular özetle; çevre ve kalkınma konularının global ölçekte enteg
rasyonunu amaçlayan 27 temel ilkeyi içeren Rio Deklarasyonu; bu ilkelerin uygulama belgesi 
olan ve 1990'Iı yıllardan 21 inci Yüzyıla kadar uzanan dönemde çevre ve kalkınma konuların
da ulusal ve uluslararası uygulamalara ilişkin bir eylem planı niteliğindeki Gündem 21; orman
ların yönetimi, korunması ve geliştirilmesine ilişkin hukukî olarak bağlayıcı niteliği olmayan 
ormanlar hakkında ilkeler listesi; global ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olan C02 ve di
ğer sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bu amaçla gelişmekte olan ülkelere finansman kay
nakları ve teknoloji transferi temin edilmesine ilişkin İklim Değişikliği Sözleşmesi ve biyolojik 
kaynakların korunması, bu kaynakların izinsiz kullanımını önleyici yönde tedbirler getirilme
sini ve konuyla ilgili olarak gelişmekte olan ülkelere finansman kaynakları ve teknoloji trans
feri temin edilmesini amaçlayan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesidir. 

Konferans esnasında imzaya açılan tklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri, 
Birleşmiş Milletler üyesi 153 ülke ve Avrupa Topluluğu tarafından imzalanmıştır. Biyolojik Çe
şitlilik Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanmış, iklim Değişikliği Sözleşmesi ise, ülkemizin 
söz konusu sözleşmede gelişmiş ülkeler listesinde yer almış olması, sözleşmede gelişmiş ülkele
rin C02 ve sera gazı emisyonlarını önümüzdeki on yıl içerisinde 1990 seviyelerine indirmeleri
nin öngörülmesi ve bu sınırlamada göz önüne alınan kriterlerin adil olmadığı, emisyon sınırla
malarında ülkelerin nüfus, yüzölçümü, orman ve sulak alan varlığı gibi parametrelerin nazari 
itibara alınması gerektiği gerekçesiyle, bu aşamada tarafımızca imzalanmamıştır. 

Rio Deklarasyonu, Gündem 21 ve ormanlara ilişkin ilkeler belgesi ise Zirve esnasında devlet 
ve hükümet başkanları tarafından onaylanmıştır. Gündem 21 kapsamında yoğun olarak tartı
şılan konuların başında, gelişme yolundaki ülkelere sağlanacak yeni ve ek finansman kaynak
ları konusu gelmiştir. Gündem 21'in gelişme yolundaki ülkeler tarafından uygulanabilmesi için 
1993-2000 yıllarını kapsayan dönem için tahmin edilen yıllık ortalama gider miktarı 600 mil
yar dolardır. Bu miktarın 125 milyar doları, gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlarca 
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temin edilecektir. Ormanlar konusunda ise, gelişmiş ülkeler, özellikle A.B.D., ormanların glo
bal ölçekte korunması ve yönetimini amaçlayan bir sözleşme hazırlanmasını savunurken, ge
lişmekte olan ülkeler, bu konuda global bir eyleme gidilmesinden yana olmadıklarını vurgula
mışlardır. Sonuç olarak, hukukî olarak bağlayıcı niteliği olmayan bir ilkeler listesi hazırlanmış 
ve onaylanmıştır. 

Yukarıda özetlenen hususlar çerçevesinde, konferansta tartışılan konuları, kabul edilen bel
geleri ve alınan kararları görüşmek ve çevre ve kalkınma konularında ülkemizin durumu ve 
konferans sonucunda yapmamız gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler konularına 
açıklık getirmek üzere Anayasanın 98, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel 
görüşme açılmasını DYP ve SHP Grubu adına arz ve teklif ederiz. 20.6.1992 

Güneş Müftüoğlu Aydın Güven Gürkan 
Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe 
Doğru Yol Partisi • 
Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. r 

Bu konudaki Danışma Kurulu önerisi de biraz sonra onayınıza sunulacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — Ürdün Halk Temsilcileri Meclis Başkanı Abdul Latif Arabiyat'in vaki davetine Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen 7 kişilik bir Parlamento Heyeti için siyasî parti gruplarınca gösterilen 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/516) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri bulunmaktadır; okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

tik tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ürdün Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Sayın Abdul Latif Arabiyat'ın vaki davetine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 7 kişilik bir Parlamento Heyetinin katılması, Genel 
Kurulun 12 Mart 1992 tarih ve 48 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu Başkanlığındaki heyete siya
sî parti grup başkanlıklarımızın bildirmiş olduğu adayların isimleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 
Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
, •> Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Yılmaz Hocaoğlu Hüseyin Balyalı 
TBMM Başkanvekili Balıkesir 
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Lütfi Esengün 
Erzurum 

Yusuf Pamuk 
istanbul 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

. 6 . 1992 

Ali Su 
tçel 

Atilla Hun 
Kars 

O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Sosyaldemokrat Halkçı Partinin milletvekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu, ulus
lararası grupların oranlarında meydana gelen değişikliğe ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/517) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
23.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin millet
vekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası grup
larımızın oranlarında da değişmeler olmuştur. 

Buna göre, SHP kontenjanından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu yedek 
üyesi Tunceli Milletvekili Kamer Genç bu üyeliğinden ayrılmış, aynı grubun asıl üyeliğinden 
ayrılan İstanbul Milletvekili tsmail Cem ise bu kez SHP Grubunca yedek üyeliğe aday gösteril
miştir. 

Böylelikle, bu grupta boşalan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen asıl üyelik için, anılan 
parti grubunca istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu aday gösterilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Dışİlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7 — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, 1402 Sayûı Sıkıyönetim Kanununa göre Görevlerine Son 
irilenlerin Görevlerine iadeleri Hakkındaki Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/45) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Göre Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadeleri 

Hakkında Kanun Teklifimi, birtakım değişiklikler yapmak üzere geri çekiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.6.1992 

Ali Uyar 
Hatay 

BAŞKAN — Adalet'Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
— 170 — 



T.B.M.M. B : 86 23 . 6 . 1992 O : 1 

8. —Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Kazakistan Parlarnentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/515) . , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 14 Mayıs 1992 tarih ve 26 sayılı kararı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-Kazakistan Parlarnentolararası Dostluk Grubu
nun kurulması yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesi uyarınca, anılan dostluk grubunun kurulması Genel Kurulun onayına 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Melih Gökçek ve Kahramanmaraş 
Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazt Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/76) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/44) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, iki adet, doğrudan doğruya gün
deme alınma önergesi bulunmaktadır, okutup, önergeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

ilk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.1.1992 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza sunulan Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz aradan 161 gün gibi uzun bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, havale edildiği Anayasa Komisyonunda görüşülmeyerek bek
letilmektedir. 

Fevkalade önemli bir konuya müteallik kanun teklifimizin İçtüzüğün 3,8 inci maddesi ge
reği, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan Melih Gökçek 
Kocaeli Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önerge üzerinde, lehte, Sayın Melih Gökçek, Sayın Tunca Toskay; aleyhte, 
Anayasa Komisyonu adına Sayın İhsan Saraçlar, Sayın Güneş Müftüoğlu. 

Lehte konuşmak üzere, Sayın Melih Gökçek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın sözcülerin süreleri, malumu âlileriniz 10'ar dakikadır. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye Radyo ve 
Televziyon Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair vermiş olduğumuz kanun tekli
fi hakkında, Refah Partimizin görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Hepinizin malumu, daha önceleri, Sayın Başbakan Demirel başta olmak üzere, tüm Doğ
ru Yol Partili ve SHP'li arkadaşlarımız TRT'nin tarafsızlığından ve TRT'de muhalefete verilen 
söz sürelerinden şikâyetçi olmuşlar idi. Ayrıca, Sayın Başbakan, Meclis çalışmalarına başladı
ğımız ilk konuşmasında, şeffaflığın üzerinde ısrarla durmuş, hatta şöyle bir konuşma da yap
mışlardı. "Bundan böyle, televizyonun bir kanalını devamlı olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki görüşmelere hasredeceğiz. Bütün vatandaşlarımız hangi siyasal partinin bir konu üze
rinde ne konuştuğunu bilerek, kendi kararını kendisi verecektir. Şeffaflık işte budur" demişti. 
Biz bu sözlere ve serzenişlere güvenerek, Refah Partisi olarak, 7 Ocak 1992'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir kanun teklifi yerdik. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair vermiş olduğumuz kanun teklifi 5 maddeden müteşekkildi. 

1 inci maddede, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun hangi üyelerden teşekkül edece
ğine dair bir değişiklik arz etmiştik. Burada önemli olan husus, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde grubu bulunan siyasî partilerce gösterilecek birer üyenin Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulunda yer alması arzusu idi. 

Diğer bir madde de ise, hükümet uygulamalarının tanıtılması ve muhalefetin cevap hakkı 
üzerinde durulmuş idi. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti
lerin de, aynı, hükümete tanınan usuller, esaslar ve sürelere bağlı kalmak kaydıyla, hükümetin 
icraatına cevap verme hakkına sahip olması isteniyor idi. 

Değişiklik istediğimiz üçüncü maddede ise; hükümetin ve siyasî parti açıklamalarının ve 
faaliyetlerinin yayınlanması hakkındaki 20 nci maddeyi kapsıyordu. Burada da şöyle denili
yordu; "Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına'uymak kaydıyla, hükümetin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasal partilerin açıklama ve faaliyetlerinin, haber bül
tenlerinin belirli bir kısmını teşkil edecek şekilde yayınlanması esastır. Bu konudaki yayınların 
süresi, günlük haberler dikkate alınarak, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca tespit edi
lir. Ancak, hükümet ve siyasî parti gruplarının açıklamalarına ,tahsis edilecek yayın süreleri 
eşit tutulur. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu yayınların en az haftada iki tanesini, hü
kümete ve siyasî parti gruplarına 2'şer dakika ayırmak suretiyle yapmak mecburiyetindedir. 
Bu konudaki tüm açıklamalar ana haber bültenlerinde verilir. Diğer haber bültenlerinde ise, 
aynı esaslara riayet edilir" denilmekte ve bunu takip eden maddeyi açıklayan hususlar yer al
makta idi. 

Vermiş olduğumuz bir diğer değişiklik konusu ise; "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siya
sî partilerle ilgili yayınların, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna ait televizyon kanalların
dan birisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çaljşmaya açık olduğu dönemlerde devamlı olarak 
Meclis Genel Kurulu ve Meclisteki komisyon çalışmalarını canlı olarak; Mecliste grubu bulu
nan siyasî partilerin açıklamalarını canlı veya paket yayın olarak yansıtmak üzere tahsis edilir" 
şeklinde idi. 

Bu kanalda, grubu bulunan partilere, ayrıca, haftada en az iki defa, yarımşar saatlik ya
yın hakkı tanınması, bu yayınlarla ilgili olarak, parti tarafından, dilediği konuda yapılabilmesi 
ve istendiği takdirde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu dışında hazırlatabilmesi teklif edi
liyordu. 

5 inci maddede ise, "TRT, bütün kanallarında haftada en az birer saatlik yayınını manevî 
kalkınmaya ayırır. Bu programlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğiti
mi Genel Müdürlüğüyle birlikte TRT işbirliğiyle hazırlanır" denilmekteydi. 
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Ocak ayında vermiş olduğumuz bu teklif, bütün hatırlatmalarımıza rağmen, maalesef, 
Anayasa Komisyonu Başkanlığınca, bir türlü, gündeme getirilmedi. 

Anayasa Komisyonu Başkanı olan arkadaşımızın bize verdiği cevapta, özellikle bu husus
ta Hükümetten görüş sorulduğunu, fakat görüşün bu zamana kadar kendilerine intikal etme
diğini ifade ettiler. Bunun üzerine, biz* bugün direkt olarak gündeme alınmasını arzu ettik. 
Gerekçemiz de şudur: Bakınız, Sayın Demirel'in, DYP'li ve SHP'li arkadaşların görüşlerini 
ilk başta ifade etmiş olmama rağmen, maalesef, dün şikâyet edilen konularda, özellikle İkti
dar partisi aynı davranışların içerisine kendisi girdi. 

Nisan ayı itibariyle -bu raporları her ay tutuyoruz- TRT'nin birinci kanalında, iktidara 
315 dakika, muhalefete ise 67 dakika söz hakkı verildi; yüzdeye vuracak olursak, İktidar yüz
de 82,5, muhalefet de yüzde 17,5 bir süre konuşmuş oldu. 

24 Mayıs itibariyle, İktidar, 258 dakika, muhalefet de 68 dakika konuşmuş; iktidar yüzde 
79, muhalefte de yüzde 21 oranında söz hakkı sahibi olabilmiş. 

İkinci kanalda ise bu durum biraz daha feci. Nisan ayı itibariyle, İktidara yüzde 94, mu
halefete de yüzde 6 oranında yer verilmiş. 

5 inci ayın 24 üncü günü itibariyle ise; İktidara yüzde 96,7, muhalefete de yüzde 3,3 ora
nında söz hakkı verilmiş. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Haksızlık bu. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Elbette haksızlık. 
Bu haksızlıktan dün değerli arkadaşlarımız şikâyetçiydi, bugün aynı haksızlığı kendileri. 

yapıyorlarsa, artık, takdirini kendilerine bırakıyoruz. 

Getirmiş olduğumuz teklifler aynen çıksın diye bir iddiamız yok. Biz diyoruz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, dün şikâyet eden arkadaşlarımız bugün bize yardımcı olsunlar, ko
nuyu birlikte tartışalım, adaletli ve adil bir şekilde bir taksimat yapalım. İktidara ve muhalefe
te bu noktada söz hakkı verecek tarzda TRT Kanunu düzenleyelim. 

Anayasa görüşmeleri yapılıyor, Anayasa görüşmeleri öncesi, özellikle İktidarın bu konu
daki davranışı, Anayasa konusundaki samimiyetini de ortaya koymuş olacaktır ve bu samimi
yetini gördükten sonra, mutlaka, muhalefetin de ona göre davranışlarını ayarlayacağından kim
senin şüphesi olmaması gerekir. Fakat, önce Anayasa üzerinde iddiada bulunurken, bunlar de
ğişsin derken; düne kadar şikâyet edilen konuda İktidar duyarsız otursa, bu noktada samimî 
davranılamıyor diyebilme hakkımız vardır zannediyorum. 

O bakımdan, İktidardaki değerli arkadaşlarımızın bu konuya hoşgörüyle bakmasını, ko
nuyu gündeme getirmesini, gündeme getirdikten sonra da, elbette bizim söylediklerimizin ay
nen kabulü söz konusu değil; kendilerinin tekliflerini de bir araya getirmek suretiyle, adaletli 
şekilde, TRT Kanununun sadece beş maddesini düzeltelim diyoruz. 

Öyle zannediyorum,- DYP sözcüleri buraya çıktığında, Anayasada zaten değişiklik yapma 
hazırlığı içinde olduklarını ve arkasından, TRT Kanununu gündeme getireceklerini söyleyecekler. 
Oysa, bu, TRT Kanununun bu maddelerini kapsamıyor. Özellikle bu maddeler, tarafsızlık üze
rinde yoğunlaştığı için, geliniz bu maddeleri birlikte değiştirelim ve reddetmeyiniz. Şeffaflık 
konusunda ve TRT yayınlarındaki adalet konusundaki samimiyeti, bu noktada, İktidarın bi
zimle birlikte el kaldırıp veya kaldırmamasıyla belli olacaktır kanaatindeyiz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Lehte ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Tunca Toskay. 
Buyurun Sayın Toskay. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Refah Partisi Grubunun, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere söz 
almış bulunuyorum. ı • 

Ülkemizde, yaklaşık yetmiş yıla yakındır radyo yayını, 25 yılı aşkın bir süredir de televiz
yon yayıncılığı var; ancak bugün her iki yayın türü açısından ülkemiz âdeta bir dönüm nokta
sına'gelmiş bulunuyor. Dünyada öyle teknik gelişmeler var ki, bugün televizyon yayıncılığı, 
bu teknik gelişmeler muvacehesinde, eskiden olduğu gibi, ülke sınırlarıyla tahditli değil; ülke
lerin sınırlarını tanımaz hale gelmiş bulunmaktadır, yani dünyanın bir ucunda yapılan televiz
yon yayını, dünyanın öbür. ucunda rahatlıkla seyredilebilmektedir. Yani, radyolardaki "elek
tronik savaş" olarak adlandırdığımız olay, ülke sınırlarında bir süre devam etmiştir; ama, bu
gün artık bu elektronik savaş bütün dünyayı kapsar hale gelmiştir. 

Teknik alanda bu gelişmeler karşısında, uluslararası mevzuatta da önemli değişiklikler ol
muştur ve sınır ötesi yayınlarla ilgili uluslararası birçok antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşma
ların bazılarına Türkiye de taraf olan bir ülkedir. Artık, bu antlaşmalar muvacehesinde, belli 
ülkelerden çıkış1 yaparak uyduya çıkan yayınlar, birçok ülke tarafından seyredilmekte; ancak, 
çıkış yaptığı ülkenin yayın kurallarına bağlı olmakla kalmaktadır. Yani, seyredildiği ülkelerin 
yayın kuralları, bu televizyonlar için geçerli olmamaktadır. Ama, buna rağmen, uluslararası 
antlaşmalarla konmuş olan bazı kurallar, bu sınır ötesi yayını gerçekleştiren yayın kuruluşları 
için de geçerli olmaktadır. 

Dünyadaki bu gelişmeler devam ederken, son yıllarda Türkiye'de de radyo ve televizyon 
yayıncılığında çoksesliliğin başladığını görüyoruz. Bunun ilk başlangıcı, hepimizin malumu 
olduğu üzere, yabancı televziyonların, uydu antenleri ile alınıp, ferdi olarak seyredilmesi aşa
masında geçmiştir. 

ikinci aşama olarak, bazı yerel yönetimler, antenle aldıkları yayınları "Retranemision" 
dediğimiz, yerde vericiyle tekrar dağıtarak hiç uydu anteni sahibi olmayan vatandaşların da 
seyretmesini sağlamışlardır. 

Bunun arkasından gelen ikinci adım, bazı Türk şirketlerinin yurt dışından aynı metotla 
yaptıkları yayınların ilk önce uydu antenleriyle ülke vatandaşları tarafından seyredilmesi, bi
raz evvel bahsettiğim, yerel yönetimlerin "retransmission" dediğimiz, yeniden yer sistemiyle 
yayınlamaları suretiyle, uydu antene ihtiyaç göstermeden, vatandaşların büyük bir kesiminin, 
bu Türkçe yayınları alması aşamasına gelinmiştir. 

En son aşama olarak da, bugün artık, istanbul'da -hepiniz biliyorsunuz ki- özel bir radyo 
istasyonu yayındadır ve arabanızla yolda giderken bu radyo istasyonunu dinlemek de müm
kündür. 

Şimdi, dünyadaki bu hızlı gelişmeler de bunun Türkiye'ye yansıması, bizi, radyo ve tele
vizyon yayıncılığı konusunda, uzun vadeli, demokratik rejimimizin gelişmesine de destek vere
cek yeniden bir düzenlemeyi yapmak mecburiyetinde bırakmış bulunuyor. Şu anda sayıları 
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hızla artan özel televizyon kuruluşları ve TRT, reklam harcamalarından pay kapma yarışına 
başlamışlardır. Yazılı basının çok önemli bir sorunu olan promosyon sorunu, özel televizyon
larda da görülmektedir. 

Seyirci sayısının artırılması için denenen yollar, toplumumuzun değer yargılarıyla zaman 
zaman büyük çelişki arz etmektedir. TV yayıncılığının uluslararası kuralları ülkemizde zorlan
maya başlamıştır. Bu televizyon kuruluşları, yalnız uyduya çıktıkları ülkelerin yayın kuralları
na bağlı olmaları sebebiyle, ülkemiz açısından da henüz yeni bir düzenleme yapmadığımız için, 
bir denetim ve müeyyide de getirememekteyiz, özel televizyon kuruluşlarının, haber ve siyasî 
haberler yayıncılığında fevkalade istikrarsız ve zaman zaman genel kabul gören haber kuralla
rının dışına çıkma eğilimi içinde oldukları da hepimizin malumudur. 

Bu söylediğimiz şartlar muvacehesinde, kamu yayın kuruluşu olan TRT ne yapmaktadır?.. 
Dünyada ve Türkiye'de bu gelişmeler olurken, TRT önce olayı fark etmemiş, sonra da görmez
likten gelmiştir. TRT, reklam pastasından aldığı pay azalınca, bilinçsizce, Türkiye'deki bu ya
yıncılık alanında meydana gelen gelişmelere reaksiyon göstermiştir. TRT, bir kamu hizmeti yapma 
durumundaki kuruluş olduğunu unutarak, özel televizyonlarla birlikte, aynı usul ve yollarla, 
seyirci kapma ve dolayısıyla reklam alma gayreti içine girmiştir. Bunu kabul etmek mümkün 
değildir. Türk vatandaşları, bu kuruma verdikleri paranın, bugünkü yayıncılık anlayışı içinde 
kullanılmasına razı değillerdir. Türkiye'nin her tarafına gidiniz, sorunuz; TRT'nin, Türk Mil
letinin değer yargılarına saygıla yayın yapmadığında vatandaşlarımız -partisi ne olursa olsun-
birleşmektedir. Güzellik yarışması düzenleyen özel yayın kuruluşuyla rekabet için, kamu yayın 
kuruluşu, "dünyanın en iyi mankeni" yarışmasını düzenlerse; 

1. Bu kuruluş yayıncılık açısından acz içindedir, 
2. Kamu yayın kuruluşu olduğunun farkında değildir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
TRT'nin son dönemdeki siyasî haber ve programları değerlendirildiğinde, durumun daha 

da içler acısı olduğu görülmektedir. TRT'nin siyasî yayınlarındaki tutumu ve uygulaması, is-
naf ölçülerinin dışına çıkmıştır. Şimdi, haber ve siyasî yayınlarla ilgili tespit ettiğimiz önemli 
noktaları sırayla arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri: Hükümete ve İktidar partilerine ayrılan süre, kurum kurulduğun
dan bu yana rastlanmamış bir adaletsizliği ortaya koymaktadır. Hükümet ve îktidar partileri 
haberleri, propaganda üslubuyla verilmektedir. Bu, habercilik kriterlerine aykırıdır. Siyasî ni
telikli programlar Hükümete avantaj sağlayacak biçimde düzenlenmekte ve yayınlanmaktadır. 
Muhalefet partilerinin siyasî faaliyetleri haber yapılmamaktadır. Muhalefet partileriyle ilgili 
haberler tahrif edilmekte; habercilik kurallarına uygun olmayan mesajlar verilmektedir. Yani, 
muhalefet partisi lideri herhangi bir konuda konuşmaya başlarken; selamlama yapmışsa, se
lamlama cümlesi verilmekte, konuşmanın özü olan esas mesaj, kasıtlı olarak haberde yer al
mamaktadır. Hükümet ve İktidar partilerinin haberleri, habercilik kurallarına göre değer taşı-
masalar bile haber yapılmakta, haber olabilecek aleyhte unsurlar ayıklanarak verilmektedir. 

Böyle bir yayıncılık TRT tarihinde hiç görülmemiştir. Gerek dünya yayıncılığındaki geliş
meler, gerekse TRT'nin içinde bulunduğu kabul edilemez durum, radyo-televizyon yayıncılığı 
konusunda yeni bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Biz, bu açıdan, bu teklifi bir adım olarak 
kabal ediyor ve teklifin, üzerinde mutlaka düşünülmesi, Yüce Mecliste açıkça ve samimî ola
rak tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Eğer Hükümet ve Hükümeti oluşturan siyasî partiler 
yeni bir düzenleme konusunda samimiyseler, hem özel hem de kamu radyo-televizyon 
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yayıncılığını düzenleyecek olan kanunun temel ilkelerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
partilerle uzlaşma sağlamaları şarttır. Bu kanunu tek taraflı olarak çıkarmak mümkün değil
dir. Aksi takdirde, siyasî ve toplumsal hayatımızda büyük huzursuzluklar ve gerginlikler orta
ya çıkacaktır. Demokratik rejimimizin sağlıklı gelişmesi için bu konuda uzlaşma ve ihtiyaçlara 
cevap veren bir düzenleme yapılması şarttır. 

Anavatan Grubu olarak altı ayı geçen bir süredir TRT'nin yayınlarını dikkatle izlemekte
yiz. Bundan böyle, TRT yönetimi, bu tarzdaki yayınına devam ettiğinde, Anavatan Grubu ola
rak gerekli bütün hukukî yolları hem Meclis platformunda hem de yargı nezdinde deneyeceği
mizi ve tedbirlerini almak mecburiyetinde kalacağımızı Yüce Meclise arz ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toskay. 
önergenin aleyhinde konuşmak üzere, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletve

kili Sayın thsan Saraçlar. 
Buyurun Sayın Saraçlar. (DYP sıralarından alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; sözlerime başlamadan evvel sizleri saygıyla se
lamlıyorum. 

Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununun Baz Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun gün
demindedir. Bilindiği gibi, TRT Kanunu ile ilgili olarak, Hükümetçe geniş kapsamlı bir çalış
ma yapılmaktadır. Ayrıca, özel radyo ve televizyon yayınına imkân sağlayacak şekilde birta
kım anayasal değişiklikler getirilmek üzeredir. Bu itibarla, Hükümet görüşü istenmiş; Hükü
met görüşü de -biraz evvel ifade ettiğim düşünceleri kapsayacak şekilde- beklenilmesini tavsiye 
ettiğinden; teklif, Hükümet tasarısı geldikten sonra Komisyonumuzca değerlendirilmek üzere 
ve gündeme alınmak kaydıyla muhafaza edilmiştir. Anılan çalışmalar Komisyonumuz günde
mine geldiğinde Sayın Erbakan ve arkadaşlarının kanun teklifi, hemen Komisyonumuz günde
mine alınacaktır. 

Bu hususu takdirlerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 
Önergenin aleyhinde son konuşmayı yapmak için, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş 

Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle, bir konuda Sayın Tunca Toskay'a katılmadığımı belirtmek istiyorum. Sayın Tos
kay, 1985 yıllarını hatırlarsa, karlı bir kış gününde, Atatürk Spor Salonunda, Doğru Yol Parti
sinin istişare toplantısı vardı ve toplantıya da büyük bir katılım vardı. Soğuğa, kışa, kara rağ
men topluluk salonun dışına taşmıştı. Akşam tüm arkadaşlarımızla, heyecan içinde, tarafsız 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Doğru Yol Partisinin bu güzel toplantısını vereceğini 
ümitle beklerken, Ordu'ya gelen martıları seyretmek zorunda kaldık. (DYP sıralarından alkışlar) 
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KEMALETTIN GÖKTAŞ (Trabzon) — Aynı şeyleri bugün siz yapıyorsunuz... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — O nedenle, o günlerde görev yapan bir değerli ge
nel müdürün, bugün bu kürsüye gelip de, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafsız dav
ranmıyor, muhalefete az yer veriyor" şeklinde yakınmasını, gerçekten yadırgadım. Refah Par
tili, Demokratik Sol Partili, Milliyetçi Çalışma Partili veya bağımsız bir üye bunu rahatlıkla 
söyleyebilir; ancak, sekiz yıldır Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Anavatan Partisinin te
kelinde tutan ve o dönemlerde üç dört yıl o kurumda genel müdürlük yapan değerli bir sayın 
üyenin bu şekildeki yaklaşımını gerçekten kınıyorum. 

İLHAN KAVA (İzmir) — Söylediği doğru mu değil mi; buna cevap verin Sayın Müftüoğlu... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Erbakan ve arkadaş
larınca hazırlanan ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına 
Dair Kanunu Teklifi Komisyonda görüşülmediğinden, değerli arkadaşlarımız, bu teklifin doğ
rudan gündeme alınması için önerge vermişler... 

Teklifi inceledim; gerçekten iyi hazırlanmış, içerik bakımından da gayet olumlu bir teklif. 
Sayın Melih Gökçek burada teklifin ana hatlarını açıkladılar. Tabiî, en çok üzerinde durdukla
rı husus, hükümetin ve siyasî partilerin açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması nokta
sında. tik maddelerde de Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teşkilinde yenilik getiriyor
lar. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasî partilerle ilgili yayınlar yapmasını öngörü
yorlar. Biz bunlara katılıyoruz; ancak, değerli arkadaşlarım, unutulmaması gereken bir husu
su hatırlatmak istiyorum. Hükümetimizin, kurulduğundan bugüne, özel televizyonlar kurul
ması ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun değiştirilmesi yönündeki çalışmaları devam 
etmektedir. Ayrıca, Anayasa değişikliği çalışmaları da devam etmektedir. Biz, öncelikle, Ana
yasada, TRT ile ilgili 133 üncü maddenin değiştirilmesini ve bugün "korsan yayın" tabir edi
len ve fiilen yayın yapan bazı kuruluşların durumlarının yasal hale getirilmesinin gayreti içeri
sindeyiz. Bu konuda, muhalefete mensup değerli arkadaşlarımıza, bayram öncesinde, 10 mad
delik bir teklif de takdim etmiştik. Bugünlerde de, bir alt komisyonda, TRT'yi de içine alan 
bu teklif-tartışılmaktadır. ' 

Hedefimiz, Anayasa değişikliği ve buna paralel olarak da Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun değiştirilmesidir. Ortak Hükümetin siyasî parti grupları olarak, bu konudaki ça
lışmalarımız devam etmektedir. Değerli arkadaşlarımızın getirdiği 5 maddelik değişiklik tekli
fi, her ne kadar tarafımızdan da kabul edilebilir nitelikte olsa da, bu yönde yaptığımız geniş 
çalışma nedeniye, bu teklifin doğrudan gündeme alınmasını isteyen bu önergeye katılabilme
miz mümkün değildir. Muhalefet partileri gruplarından özellikle beklediğimiz, Anayasa çalış
masını bir an evvel gerçekleştirmek, Anayasanın 133 üncü maddesini çağdaş bir duruma geti
rebilmek ve daha sonra, beraberce, bu kuruma ait yasayı ele alıp Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin önüne getirebilmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. 

Bir hususu daha arz edeyim. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hakkında elimde 5 ta
ne değişik metin var; bunlardan 3'ü Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun hazırla
dığı metin, l'i TRT'nin hukuk danışmanlarınca hazırlanan metin, l'i de*Devlet Bakanımız Sa
yın Gökberk Ergenekon'un çeşitli kurumlardan aldığı görüşleri içeren bir metin. Aslında konu 
o kadar kolay değil; ancak, bir an önce yasalaşması da gerekiyor. Bu arada, gerçekten TRT 
de fevkalade güç durumda. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Neden güç durumda? 
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GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Devamla) — Reklamlar yönünden çok güç durumda beyefendi. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Neden efendim; Genel Başkanımdan da bah

setsin... Neden muhalefetten bahsetmiyor?.. Akşama kadar Süleyman Beyden mi bahsedecek?.. 
Adalet!.. Televizyonda adalet!.. 

GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Devamla) — Türkiye'de muhalefet o kadar çok ki, size yardım
cı olan muhalefetler de var; onlar o süreyi dolduruyorlar, merak etmeyin. Bazı tepelerden size 
yardımcı muhalefet var efendim; o süreler birbirini tutuyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şeffaf Türkiye, konuşan Türkiye nerede?.., 
GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Devamla) — İşte, onun için, geliniz, Anayasayı değiştirelim, ge

liniz", tarafsız TRT'yi kuralım. Biz, bunu canı gönülden istiyoruz. Demokratikleşme ve çağ
daşlaşma paketimiz hazır; geliniz, yardımcı olunuz. Eğer siz çekinirseniz, biz, iki grup olarak 
bu işi halledecek gücümüz var. Bu paketi de yakında Meclisin huzuruna getireceğiz. 

Başta da belirttiğim gibi, bu önergeye katılmamız maalesef mümkün değildir. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Şaşırdık... 
GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Devamla) — — Önergenin reddi yönünde oy kullanacağımızı 

arz eder, saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) ^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı ismimi zikrederek sataş

mada bulunmuştur. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, cevap vermek için söz istiyorum... 
BAŞKAN — Açıklama hakkınızı mı kullanmak istiyorsunuz efendim? 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Evet efendim. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — istanbul Milletvekili Tunca Tbskay'ın, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'mn kendi
sine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Bir sataşmaya meydan vermemek kaydıyla, ismi âliniz zikredildiği için, so
mut bir olayı açıklamak üzere size söz veriyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; biz, fevkalade itinayla, cümlelerimizi ve kelimelerimizi seçerek, TRT'nin bugün içinde 

ı bulunduğu durumu Yüce Heyete arz etmeye çalıştık. Yalnız, bizim de sayın sözcünün konuş
macında yadırgadığımız bir husus var. Doğru Yol Partisi Grubunun ve İktidarı teşkil eden par
tilerin, artık 1985'Ieri geride bırakıp, 1992 yılındaki problemlerle meşgul olmaları gerektiği ka
nısındayız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar 

*" Eğer siz, devamlı olarak geçmişteki uygulamaları örnek göstermeye ve muhalefette aley
hinde bulunduğunuz uygulamaların şu anda İktidarda tamamen tersini ve onlardan çok daha 
ilerisini yapmaya devam ederseniz, Türkiye'yi ileriye götürmek imkânımız olmaz. 

TRT konusunda, bugünkü uygulamayla ilgili iki hususu dikkatinize arz edeceğim. Mecli
sin açıldığrilk günlerde, Türkiye'nin çok önemli konularında genel görüşmeler açıldı. Bunla
rın hepsi televizyondan naklen yayınlanacaktı, Sayın Başbakanımız bunu kamuya açıkladı; ama 
ondan sonra bundan vazgeçtiniz ve öğrendik ki bu vazgeçme, Sayın Başbakanımızın talimatıy
la olmuş; bu bir. 
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İkincisi, Anavatan Partisi İktidarının hiçbir döneminde, Başbakanlıktan, TRT'ye talimat 
olarak, şu kadar bin dolar paranın ödenmesi için bir yazı intikal etmemiştir. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toskay. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

9, — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Melih Gökçek ve Kahramanmaraş 
Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/76), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/44) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu suretle, önerge üzerindeki müzakereler tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Oylamanın, açık oylama usulüyle yapılmasını isteyen bir önerge verilmiştir; önergeyi oku
tarak, önergedeki 15 imza sahibini arayacağım. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması önergesinin açık oy
lama şeklinde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Evet, ismi okunan sayın mümzi, burada olduğunu ifade buyursun. 
Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Şevket Kazan?.. Burada. 
Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Melih Gökçek?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. . , 
Salih Kapusuz?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, gündem çok yüklü olduğu için, zaman kay
betmemek bakımından bu önergemizi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kazan'ın açıklaması üzerine önerge işlemden çıkarılmıştır. 
Okunmuş, lehte ve aleyhte müzakereleri yapılmış olan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bakanların vekâletnamelerini kontrol edin Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önerge kabul edilmemiştir. 
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10. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci ve Yozgat 
Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, insan Haklarının Korunmasına Dair Kanun Teklifinin doğrudan günde
me alınmasına ilişkin önergesi (2/127) (4/43) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.1.1992 tarihinde, Yüksek Başkanlığınıza sunulan, İnsan Haklarının Korunmasına Dair 

Kanun Teklifimiz, aradan 152 gün gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, havale edildi
ği Anayasa ve Adalet komisyonlarında görüşülmeyerek, bekletilmektedir. Fevkalade önemli bir 
konuya müteallik kanun teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince, doğrudan Genel 
Kurul gündemine alınmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Mehmet Elkatmış Ömer Faruk Ekinci 
Nevşehir Ankara 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

BAŞKAN — önergenin lehinde, Bahaddin Elçi ve Eyüp Aşık söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Elçi. ' 

BAHADDÎN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 16.1.1992 tarihli in
san Haklarını Koruma Yasası Teklifimiz 21.1.1992 tarihinde Anayasa Komisyonuna havale edil
mesine ve aradan 152 gün geçmiş olmasına rağmen, Komisyonda görüşülmediğinden dolayı, 
Sayın Genel Kurulunuzun doğrudan gündemine alınması konusunda verilen önerge üzerinde 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Elçi, malumu âliniz, iki lehte, iki aleylıta, şahısların şahsî konuşmala
rıdır; grup adına konuşma söz konusu değildir... 

Devam buyurun. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, şahsım adına konuşacağım. 
16.1.1992 tarihli İnsan Haklarını Koruma Yasası Teklifi neler getirmektedir, hangi amaçla 

getirilmiştir; bunu arz etmek istiyorum. 
İnsan hakları konusunun dünyanın gündeminde birinci sırada olduğunu esefle müşahede 

etmekteyiz... 
BAŞKAN — Sayın Elçi, bir dakika... 
Değerli arkadaşlarım, görüşmek zaruretini hissettiğiniz konuları Genel Kurul salonu dı

şında görüşmek imkânına sahipsiniz... 
Sayın Durak, Sayın Bakan, Sayın Durmaz, Sayın Yangın!.. 
Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum... 
Sayın Veli Durak!.. 
Değerli arkadaşlarım!.. İstirham ederim... 
Devam buyurun. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Teklifimizin üç maddesini, sayın üyelerimizin 

-aydınlanmaları için- görüşüne bilgisine sunmak istiyorum : 

— 180 — 



T.B.M.M. B : 86 23 . 6 . 1992 O : 1 

"Madde 1. — İnsanın, insan olarak doğmasından kaynaklanan başta fikir, inanç ve iba
det olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetlerin dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve benze
ri sebeplerle, vatandaş ve yabancılar hakkında fark gözetilmeden ve ayırım yapılmadan uygu
lanması esastır. 

Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Kimse dinî inanç ve kanaatlerine aykırı tarzda giyinmeye zorlanamaz, dinî inanç ve kana

atlerinin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmekten alıkonamaz. 
Madde 2. — Hiçbir kişi, özel ve kamu kurum veya kuruluşu, 1 inci maddede belirtilen 

bu hak ve hürriyetleri sözlü veya yazılı emir, yönetmelik ve benzeri yollarla veya yorumlarla, 
her ne suretle olursa olsun ortadan kaldıramaz; özellikle çalışma hakkını, öğrenim hak ve öz
gürlüğünü, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını hiçbir şekilde engelleyemez ve bu hakla
rın kullanılmasını bahane ederek çalışma şartlarını ağırlaştıramaz. 

Kişilerin, kamu hizmetinde çalışsın çalışmasın, hiçbir suretle haklarında resen soruştur
ma, tespit ve tahkikat yapılamaz, özel ve kamu kuruluşlarındaki sicil dosyalarına temel hak 
ve hürriyetleriyle ilgili kayıt düşülemez, işe almada, işten çıkarılmada ve terfide bunlar bahane 
edilerek fırsat eşitliği bertaraf edilemez. 

Madde 3. — Her kim 1 inci maddede belirtilen temel hak ve hürriyetleri, 2 nci maddede 
belirtilen şekilde ortadan kaldırmaya, kullanılmasını engellemeye kalkışacak olursa, görevini 
kötüye kullanmış sayılır ve fiil, daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir seneden üç se
neye kadar ağır hapse, 5 milyondan 25 milyona kadar ağır para cezasına ve ayrıca mağdura 
hukukî tazminat ödemeye mahkûm edilir. 

Fail, devlet memuru ise tahkikat hiçbir merciin iznine bağlı olmaksızın cumhuriyet savcı
lıkları tarafından resen yürütülür ve dava açılır." 

İnsan Haklarını Koruma Kanunu Teklifinin üç maddesini okudum. Bundan maksadımız, 
birtakım çevrelerde, özellikle üniversitelerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, inançla
rından, fikirlerinden dolayı, bazılarının insan haklan ihlallerine maruz kalmalarının önlen
mesinden ibarettir. 

Yasa teklifinin gerekçesini de aynen okuyorum : 
"Ülkemiz çeşitli etnik grupları, yöresel özellikleri ve inançlarıyla insanların asırlarca bir

likte ve huzur içinde yaşadıkları bir ülkedir. 
Bir ülkenin ve insanlarının huzur, barış ve refah içinde yaşaması, o ülkede millî ve manevî 

değerlerin korunmasına, insanların ve yöneticilerin hakka saygılı olmasına ve hakkı üstün tut
masına bağlıdır. 

Hakkı üstün tutmak demek, her şeyden önce insanların doğuştan sahip oldukları hakları 
korumak ve korunmasına hizmet etmek demektir. 

Bilim adamları, doğuştan temel insan haklarını; yaşama hakkı, neslin korunması hakkı, 
mülkiyet hakkı, aklın korunması hakkı, düşünce ve inancın korunması hakkı olarak kabul et
mektedirler. Böyle olduğu içindir ki, bu haklar, anayasalarda ve anayasalara kaynak teşkil eden 
teamüllerde ve insan hakları beyannamelerinde tek tek sayılarak ifade edilmiştir. .1982 Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası da bu yazılı belgelerden birisidir. 

Bütün bu belgelere ve belgelerdeki açık hükümlere rağmen, uzun yıllar ülkemizde hâkimi
yetini sürdüren tahakkümcü bir zihniyetin bir türlü etkisinden kurtulamayan bazı vatandaş 
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ve yöneticiler, keyfî tutum ve davranışlar içine girerek veya yönetmelikler yaparak temel hak 
ve hürriyetleri haiz kişilere farklı muamele etmekte ve böylece, bu kişilerin haklarını kullan
masına mani olup, hürriyetlerini ellerinden almaktadırlar. 

Bugün, sakalından dolayrbir işçinin işten çıkarılması, kız öğrencilerin başörtüsünden do
layı kınanmaları, cezalandırılmaları ve öğrenim haklarının ellerinden alınması, emniyet tahki
katları bahane edilerek birçok vatandaşın kamu görevinden mahrum edilmeleri, terfi sırasında 
-sicillerine düşülen kayıtlarla- terfilerine mani olunması, tutukluluk halinin bir ceza müessese
si olarak kullanılması, tahkikat sırasında işkence metotlarıyla ifade alma yollarına başvurul
ması, kamu görevlilerinin ibadet hakkını kullanmalarrna mani olunması ve inanç ve ibadetler
den dolayı kamu hizmetlerinden çıkarılmaları vesaire gibi haller, Anayasanın öngördüğü temel 
hak ve hürriyetlerin ihlallerinden başka hiçbir anlam ifade etmez. 

Bu ihlaller karşısında, mevzuatın dağınıklığı, müeyyidelerin yetersizliği ve belirsizliği, bu 
tahakkümü yapanlara âdeta daha da cesaret vermekte ve bukişiler yüzünden toplum ve kamu 
düzeni huzursuzluğa itilmektedir. 

Toplum huzuru barış içinde yaşamanın temel şartı ve bunun temini de devletin ana göre
vidir; ancak, yukarıda belirttiğimiz eksikliklerden dolayı bu görev bugün yapılamamaktadır. 

tşte, bu kanun teklifi, bu eksikliği gidermek ve toplum huzurunu sağlamayı temin etmek 
amacıyla hazırlanmıştır." , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte, gerekçesini de okuduğum gibi, bugün, bu yasa 
teklifimizin, Genel Kurulun gündemine doğrudan doğruya alınıp görüşülmesinde bir zaruret 
olduğu inancındayım. 

Hükümet görüşü olarak da 13.5.1992 tarihinde aynen şöyle denilmektedir: 
"Teklifte, insanların insan olarak doğmasından kaynaklanan, başta fikir, inanç ve ibadet 

olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetlerinin korunabilmesi için kanun çıkarılması öngörül
mektedir. 

Söz konusu teklifte öngörülen hükümler, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gön
derilen "İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının kapsa
mında bulunduğundan, teklifin Hükümetimizce uygun görülmediği..." 

Değerli kardeşlerim, Hükümetin görüşüne bir göz attığımız ve bizim getirdiğimiz kanun 
teklifiyle karşılaştırdığımız zaman şu gerçeği görmekteyiz: Hükümetin getirdiği, tnsan Hakla
rı Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısında sadece tavsiyeler yer almak
tadır; ama, insan hakları ihlallerinin vukuunda ne gibi müeyyideler, yaptırımlar olacağı husu
su yer almamaktadır. Dolayısıyla, içerik yönünden, amaç yönünden, bu tasarıyla bizim teklifi
miz birbirinden tamamen farklıdır ve bu nedenle görüşülmesinde zaruret olduğu inancındayız. 

önemine binaen, bu konunun Genel Kurulun gündemine doğrudan doğruya alınmasını 
ümit ediyor; hepinizi, şahsım adına, saygıyla selamlıyorum.: (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
önerge lehinde ikinci konuşmayı yapmak için, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık. 
Buyurun Sayın Aşık. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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, EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah Partili milletvekil
lerince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, tnsan Haklarının Korunmasına Dair 
Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınması yönündeki 
önergenin lehinde konuşmak için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuya önce İçtüzük açısından, daha sonra da insan 
hakları açısından bakmak istiyorum, içtüzüğün 38 inci maddesi, "Tasarı veya teklifler komis
yona havale gününden nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelendirilip Genel Kurula 
gönderilmek lazımdır" der. Oysa, sözü edilen kanun teklifi, Türkiye'de bu teklifin kanunlaş
masını bekleyen çok fazla mağdur öğrencimiz, insanımız olmasına rağmen, 152 gündür ko
misyon gündemine alınmamıştır. 152 gün sonra Sayın Genel Kuruldan, lütfen, rica ederek bu 
kanun teklifinin görüşülmesi istenmektedir. 

Bu Hükümetin, bu Koalisyonun, insan hakları yönünden vaatleri yeşil kart ve iki anahta
rı da geçmiş olmasına rağmen -yedinci ay dolmak üzere- henüz hiçbir uygulaması görülmemiştir. 

tnsan haklarıyla ilgili olarak görevlendirilmiş Sayın Bakanımız burada yok. Beş ayda 60 
tane şüpheli ölüm... Geçen sekiz yıl içerisinde, bu tip bir hadiseden ötürü, iki kere, İçişleri Ba
kanı hakkında, gensoru verilmişti; ama, şimdi beş ayda 60 şüpheli ölüm var ve kimseden ses 
çıkmıyor.... Bir karikatüre 14 ay hapis, bir makalaye 1 yıl hapis... Biraz evvel Sayın Adalet Ba
kanı, neredeyse teşekkür beklediğini söylemiş. Bir makalesinden ötürü Hekimoglu İsmail'i hapse 
atmışlar; ama, kendisine iyi davranmışlar; onun için teşekkür bekliyorlar... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Yasayı siz çıkardınız ama... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — İnsan haklan diyorsunuz... Bakınız, "konuşan Türkiye" diye 

diye geldik; ama, TÜSİAD Hükümeti eleştirince, en ağır ithamlar... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — TÜSİAD bir dernektir.., Derneklerin siyasete karış

ması yasaktır; o yasayı da siz çıkardınız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Doğru, doğru; TÜSİAD konuşmasın; her akşam Sayın Baş

bakan konuşsun, herkes dinlesin. O zaman, siz, herhalde konuşan Türkiye değil, konuşan baş
bakan istiyordunuz, konuşan hükümet istiyordunuz; doğru,.. (ANAP sıralarından alkışlar) Mu
halefete kapatılmış televizyon, bir bakıma susturulmuş basın.,. 

Şimdi şu konuya geliyorum: Bir ay kadar evvel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yurtların
dan başörtülü oldukları için çıkarılan öğrenciler, İnsan Hakları Komisyonunun kapısında gün
lerce durdular, bizden yardım istediler. Hangi komisyonun?.. İnsan Hakları Komisyonunun. 
Bıi tnsan Hakları Komisyonu üç aydır çalışamıyor. Sebebi, İktidar Partilerinin bu komisyona 
bir başkan seçememesidir. İktidar Partilerinden olmasına rağmen seçilen bir başkan da bas
kıyla istifa ettiriliyor... İşte, Sayın Hükümetin, Koalisyonun insan haklarına verdiği önem... 
tnsan Hakları Komisyonu, başkanının haklarını koruyamaz duruma düşürülmüştür. Koalis
yona mensup insan Hakları Komisyonu üyeleri, her hafta, toplantıdan evvel kapının aralığın
dan bakıp içerideki üyeleri sayıyorlar; muhalefete mensup üyelerin kendilerinden fazla oldu
ğunu görünce kaçıyorlar. Tam iki aydır böyle oluyor. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Biz, muhalefete mensup üyeler olarak Komisyonu topladık, Bosna-Hersek'e heyet gön
derdik. İnsan Haklarını İnceleme Komisypnunun iktidara mensup üyeleri, toplantıya, "içeri 
girersek başkan seçerler" diye katılmadılar, iki aydan bu yana Komisyon çalıştırılmıyor... 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Bosna-Hersek'e bir tanesi gelmedi... 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Geçen dönem, 163 üncü madde kaldırılmış, iktidar partisinin 
teklif ettiği Anayasa maddesi olarak getirilmişti. Nihayet demokratikleşme paketi gelmiş; 
gözünüz aydın... Demokratikleşme paketi içinde, seçme yaşı, seçilme yaşı, bir de siyasî parti
lerle ilgili -açma kanunu mu, kapama kanunu mu belli değil; daha doğrusu mallarını kapıp 
kaçma kanunu diyebileceğimiz- husus var. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İki aydır, demokratikleşme paketi diye bu millete yutturduğunuz, bu milleti kandırdığınız 
şey, neticede eski siyâsî partilerin mallarını kapma kanunu oldu ve her siyasî partinin kim tara
fından kurulup bir ay sonra kapanacağı şimdiden hazırlanmış... Siz, siyasî partilerin devamını 
mı istiyorsunuz; yoksa, mallarını mı almak istiyorsunuz?.. İşte, demokratikleşme paketi?!.. 

Şimdi imtihandasınız, önünüzde bir teklif var; eğer, Hükümet adına, Koalisyon partileri 
adına birisi buraya çıkar derse ki, biz, insan hakları bakanlığının kurulmasını bekliyoruz, onun 
için bu teklifi gündeme almayın, bilin ki, bu da bir yalandır, bu da bir aldatmacadır. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) Çünkü, hangi insan hakları bakanlığı?., tnsan hakları bakanlığı 
dediğiniz, 600 kişiye kadro verme meselesi, 600 kişiye iş bulma meselesi... Bu husustaki kanun 
tasarısında, herhangi bir şekilde insan hakları meselesini çözecek husus yok; sadece 600 kişiye 
iş bulma ve -bir kişiye müsteşarlık verilmiş- müsteşarın atamasını yapma ile ilgili kanun tasarısıdır. 

Zaten, bakınız sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 7 kere geldi ve toplam 9 yıl Başba
kanlık yaptı; yani, her gelişi ortalama birbuçuk yıl oluyor, her gelişinde ortalama birbuçuk 
yıl Başbakanlık yapmış oluyor... 

NAZMÎ ÇİLÖĞLU (Bolu) — Sizinki üç ay Başbakanlık yaptı... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, eğer bugüne kadar olanlar tekrarlanırsa, birbuçuk 

yılın yarısından fazlası geçti; ama, hâlâ bakanlık kurulacak... Sayın Mehmet Kahraman, hâlâ, 
''benim bakanlığım kurulacak ve ben Türkiye'de insan haklarına hizmet edeceğim" diye 
bekliyor... 

Eğer, üniversiteden atılan, yurtlara sokulmayan başörtülü öğrenciler; eğer, başı örtülü di
ye hastasına bakılmayan Balıkesir'deki nine sizin insan hakları bakanlığını kurmanızı ve onun 
çalışmasını bekliyorsa, yandık demektir,. 

Geliniz, çok önemli bir noktaya temas eden, çok önemli bir problemi halledecek olan bu 
teklifi kanunlaştıralım ve insan haklan konusunda, hiç değilse, bir hayrınız olsun, bir şey yap
mış olun. Millet, size "demokratikleşme, insan hakları dediniz, ama ne yaptınız..." diye sora
cak; hiç değilse "bu teklifin kanunlaşmasına yardımcı olduk" deyin! ' 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Önerge aleyhinde, Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Refah 

Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve Mec
lise sunulan İnsan Haklarını Koruma Yasa Teklifinin doğrudan gündeme alınmasını isteyen 
önergenin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Gelişen ve demokratikleşen dünya ülkeleri, giderek yaygınlaşan bir şekilde, sosyal devlet, 
hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkesine uygun bir sistemi benimsemektedirler. 
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Bu doğrultuda, ülkemizin, 12 Eylül ve devamı yönetimlerde yasa dışı ekonomik, siyasal ve top
lumsal ağır sorunları aşmak ve esenliğe ulaşmak amacıyla bir araya gelen Doğru Yol Partisi 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Koalisyon Hükümetini oluşturmuşlardır. 

İnsanımızın özgürleşmesi, toplumumuzun gelişmesi, insan hakları ve özgürlüklerini ev
rensel değer olarak benimsemesi ve bu kavramın Koalisyon Hükümetince de özenle savunul
ması, bizleri de mutlu kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çağımıza damgasını vuran başlıca kavramlardan birisi de, yukarıda 
da değindiğim üzere, insan hakları kavramıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin ortak bir yaşam 
biçimine dönüştürülmesi için tüm insanlığa yapılmış bir çağrı olan İnsan Hakları Evrensel Bil
dirgesi, 44 yıl önce ilan edilmiştir. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alınması 
ve yaşama geçirilmesi, dünyada, özgürlüğün, adaletin ve barışın temelini oluşturmaktadır. Ül
kemizde de, insan onuruna duyulan saygının ve sevginin en üst düzeyde gerçekleştirilmesini 
umuyor ve diliyorum. 

AGİK'in ve Paris Şartının tarafı bir ülke olarak, Türkiye'nin, çağdaş devlet hedefini yaka
laması, toplumumuzun mutluluğu olacağını belirtmek istiyorum. 

Türkiye, bugün, ülkeyi demokrasi dışı yöntemlerle tepeden ve keyfilik içinde yöneten geç̂  
miş yönetimin olumsuzluklarının içinden çıkmaya çalışmaktadır. 12 Eylül 1980 askerî müda
halesi, Türkiye'de demokratik yaşamı kesintiye uğratmıştır. Aradan uzun bir zaman geçmesine 
rağmen, 12 Eylül Anayasasının hâlâ geçerliliğini koruması, demokratikleşme yolunda çok ileri 
ve önemli adımlar atılması gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Anayasanın ve onun doğrultu
sunda çıkarılmış diğer kanunların demokratik bir niteliğe kavuşması, demokrasiye geçişin hız
lı ve sağlıklı bir süreç izlemesi, bir görev olarak, çağdaş ve mutlu, insanların yaşadığı bir 
Türkiye'yi amaçlayan tüm siyasî partilerin hedefi olmalıdır. Toplumu huzura, ülkeyi barış ve 
esenlik dolu bir yönetim düzenine ulaştırmanın gündemi bellidir. 

Bu nedenlerle, demokrasinin tüm gerekleriyle işlerliğe kavuşturulması, yerleştirilmesi; top
lumdaki ve kamu yönetimindeki tüm alanların demokratikleştirilmesi, sivil yönetimin üstün
lüğünün sağlanması; hukukun üstünlüğünün, hukuka bağlı devlet anlayışının bütün ülkede 
egemen kılınması; 12 Eylül döneminin bütün kalıntılarıyla birlikte sona erdirilmesi, demokra
siye uygun yeni bir hukukî yapılanmanın gerçekleştirilmesi; kamu yönetiminin içine düşürül
düğü çürümüşlük ve sapmalardan, etkisizlikten, itibarsızlıktan çıkarılarak, etkili, güvenilir, dürüst 
ve saygın bir hale getirilmesi; ülkenin her yerinde ve yönetimin her alanında insan haklarının 
gerçekleştirilmesi, korunması, bu haklara saygının ve duyarlılığın yerleştirilmesi; yönetimin, 
her türlü ibadet, inanç ve bütün mezhepler arasında ayrımsızlık ve yansızlık içinde olması; enf
lasyonun düşürülmesi; memurları da kapsayacak biçimde tüm çalışanlara sendika kurma hak
kının tanınması, çalışmaşartlarına ve sendikalara ilişkin hükümlerin ILO ilkelerine uygun ha
le getirilmesi; yurttaşlarımızın, etnik, kültürel, mezhep, dil ve dine ilişkin kimlik özelliklerinin 
özgürce ifadesinde, korunmasında ve geliştirilmesinde karşılaştıkları yasal ve fiilî eksiklik, en
gel ve sınırlamaların, Türkiye'nin de imzaladığı Paris Şartının ruhuna uygun bir biçimde ve 
ulusal bütünlük içinde giderilmesi ve güneydoğu halkının, her kökend.en yurttaşlar gibi Kürt 
kökenli yurttaşların da, devletin eşit koruyucu, insancıl, ayrıcalıksız güvencesi altında bulun
ması, bizleri sevindiren gelişmeler olmalıdır. 

20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra oluşturulan koalisyon protokol ve programı, Paris Şar
tı ve onu inceleyen bütün evrensel ya da uluslararası insan hakları belge ve antlaşmalara 

— 185 — 



T.B.M.M. B : 86 23 .6 .1992 0 : 1 

atıfta bulunarak, yeni kurulacak hükümetin, Türkiye'de ileri bir insan hakları anlayış ve uygu
laması için gerekli önlemleri alacağını Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmiştir. Kurulan Koalisyon 
Hükümeti, kapsamlı bir demokratikleşme ve insan haklan programıyla kamuoyu önüne çık
mıştır. Hükümetten beklentimiz, ortaya koyduğu programdan taviz vermeden uygulamalarına 
devam etmesidir. 

Anayasadan başlamak üzere, tüm antidemokratik yasalar değişmeli, yeniden düzenlen
melidir. İnsan haklarını, yaşam hakkını -her kim olursa olsun- ihlal edenlere karşı gerekli ön-

• Iemler alınmalıdır. Gerek Sayın Başbakan gerekse Sayın Bakanların bu konulardaki açıklama
larından anlaşıldığı üzere Hükümet, insan haklarını koruma bakımından önemli yasal çalış
malar içindedir. Ayrıca, demokratikleşmeyi hedef alan yasaların, bir kısmı Yüce Meclisten çıkmış 
bulunmaktadır, bir kısmı da Yüce Meclisin gündemindedir. 

Bu meyanda sevindirici bir gelişmede insan haklarından sorumlu bir bakanlığın kurulma
sı, teşkilat ve görevleri hakkında kanun tasarısının Yüce Meclise sevk edilerek Meclisin günde
minde bulunmasıdır. Yeni kurulacak insan hakları bakanlığının, bu kuruluş yasasıyla, insan 
haklan ihlallerini önleme ve ülkemizin insan hakları standardını yüceltme yolunda başarılı ça
lışmalar yapacağından hiç kuşkum yoktur, işte, tüm bu çalışmaların yasal bir düzenleme oldu
ğu dikkate alınırsa, bütün önlemlerin Yüce Mecliste tartışılacağı da açıktır. 

Bu nedenlerle, doğrudan gündeme alınması önergesi nedeniyle üzerinde konuştuğumuz 
yasa teklifini, usul bakımından yerinde görmüyoruz. Zira, teklifin muhtevasını da kapsayan 
düzenlemeler, zaten Hükümetin ve Meclisin gündeminde bulunmaktadır. Ayrıca, teklifi veren 
sayın milletvekilleri eğer samimî iseler, çağdaş, demokratik ve insan haklarını korumayı ve kol
lamayı hedef alan yeni bir anayasa üzerinde, iktidar kanatlarıyla bir çalışmaya girebilirler... 

Belirtilen nedenlerle, Hükümete ve bakanlık yetkililerine çalışma fırsatı verilmesinin; ge
rek bu konularda ve gerekse diğer konulardaki yasal çalışmalara olanak tanınmasının yerinde 
olacağım düşündüğümden, yasa teklifine ve teklifin doğrudan gündeme alınmasında olumsuz 
oy kullanacağımı belirtirim. İnsan haklan yolundaki başarımız, toplumumuzun ve ülkemizin 
mutluluğu olacaktır. Başarısızlığın sorumluluğu ise, hepimize aittir. < 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Önergenin aley

hinde söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, Anayasa Komisyonu Başkanı, Samsun Milletvekili Sayın 

İhsan Saraçlar. 
Buyurun Sayın Saraçlar. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Erbakan ve arkadaşları tarafından verilen insan haklarıyla ilgili kanun teklifi, Ko

misyonumuza 21 Ocak tarihinde gelmiştir. Biliyorsunuz, Hükümet görüşünün gelmesi için bek
lendi ve 15 Mayısta Hükümet görüşü geldi. Hükümet görüşünden daha önce, Komisyonumu
za, İnsan Hakları Bakanlığı Teşkilat Kanun Tasarısı da gelmiş bulunmaktaydı. Komisyonumuz, 
İnsan Haklan Bakanlığı Teşkilat Kanun Tasarısını görüştü ve sonuca bağladı. Bu konuyu, za
ten, Refah Partili komisyon üyelerimiz, yani Sayın Ali Oğuz Beyefendi ve Sayın Melih Beye
fendi de biliyorlar. Komisyonumuzda bu tasarı görüşüldükten sonra, Komisyonumuzun gün
deminin ilk sırasına, Sayın Erbakan ve arkadaşlarının kanun teklifi alınmış bulunmaktadır ve 
yarın, yani çarşamba günü de bu teklif görüşülecektir. Bu hususu bilgilerinize arz ediyorum. 
Takdir Yüce Heyetindir. 

Saygılarımla efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 
Böylece, önerge üzerindeki lehte ve aleyhte müzakereler tamamlanmıştır. 
Oylamadan önce, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasını talep eden bir önerge ve

rilmiştir. önergeyi okutuyorum; imza sahiplerini aradıktan sonra oylamayı yapacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

insan Haklarının Korunmasına Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine gö
re, doğrudan doğruya gündeme alınması önergesinin oylanmasının, açık oylama şeklinde ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Feyzi tnceöz 
Tokat 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Mustafa Baş 
İstanbul 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Cemil Tunç 
Elazığ 

Musa Demirci 
Sivas 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Abit Kıvrak 

Konya 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Karaman 

Fethullah Erbaş 
Van 
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Zeki Ergezen Lütfü Esengün 
Bitlis Erzurum 

Abdulilah Fırat Hüsamettin Korkutata 
Erzurum Bingöl 

İbrahim Halil Çelik Melih Gökçek 
Şanlıurfa Ankara 

Abdüllatif Şener 
• ' , Sivas 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Ömer Ekinci?.. Burada. 
Sayın Ahmet Arıkah?.. Burada. 
Sayın Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Sayın Cemil Tunç?.. Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Musa Demirci?.. Burada. 
Sayın Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Feyzi înceöz?.. Burada. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Abit Kıvrak?.. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 
Sayın Bahattin Elçi?.. Burada. 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 
Sayın Lütfi Doğan?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Sayın Hasan Mezarcı?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. 
Sayın Zeki Ünal?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Sayın Zeki Ergezen?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
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Sayın Abdülilah Fırat?.. Burada. 
Sayın Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Sayın ibrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Sayın Melih Gökçek?.. Burada. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Gerekli ve yeterli imza vardır ve imza sahipleri buradadır. Oylama, açık oylama şeklinde 
yapılacaktır. Açık oylamanın, oy kupasının kürsüye konulması, adı okunan sayın milletvekili
nin gelip, adı soyadı yazılı pusulayı kupaya atması şeklinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bu husus, hatalı bir oylama teamü
lü haline geldi.. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (Bursa) — Oylamaya geçtikten sonra söz alıyor Sayın 
Başkan... 

1 BAŞKAN —- Efendiriı, müsaade buyurun; daha işimiz çok. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Oylama şekli olan iki şıktan birisinin öncelikle oy
lanması lazım. Yani, pusulayla mı oy verilecek, yoksa ad okunmak suretiyle mi oy verilecek; 
bunun oylanması gerekir. Eğer pusulayla oy verilmesine karar verilirse; o zaman da oy pusula
larının, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle mi yapılması veya kupanın kürsüye 
konularak, oyunu kullanacak milletvekillerinin kürsüye gelip oylarını kupaya atmaları şeklin
de mi olması hususuna açıklık getirmemiz gerekmektedir. Bu hususta bir teamülü yerine oturt
mamız gerekiyor. Bu bir İçtüzük meselesidir. Bu hususu üç defadır yüksek takdirlerinize, Sa
yın bakanların takdirlerine arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, önergenizi gönderdikten sonra, ifade buyurduğunuz husus
ları da Başkanlığa bildirdiniz. Ben de uygulamadaki görüşümüzü, usulü, yazılı olarak zatı âli
nize cevaben takdim ettim. Yanılmıyorsam, zaten bendenizin riyaset ettiğim çalışmalardaki oy
lama, buyurduğunuz gibi yapılmaktadır. Nitekim, şimdi, eğer kupayla oylanması kabul edil
mezse, sayın üyelerin adı okunduğunda, yerinden ayağa kalkıp, "kabul, ret, çekinser" beyanı
nı ikinci şekil olarak Genel Kurulun takdirine sunacaktım. O olmadığı takdirde, söylediğiniz 
gibi, pusulanın kupaya konulmasının, dolaştırılarak mı, yoksa sayın üyelerin teşrifi suretiyle 
mi yapılması hususunu da -eğer basılı metni tetkik ederseniz- karara bağlayacaktım. 

Burada bir tereddüt belki şuradan doğabilir; neden ikisini birden söyleyerek, ikisini bir
den oylamayı ve karara bağlamayı değil de, önce kupayı, sonra yerinden ayağa kalkarak "ka
bul, ret, çekinser" beyanını oyluyorum... Biz onu şöyle düşünüyoruz: zaten Genel Kurul, şe
killerden birini kabul ederse, o kabul, bir diğerini zımnen ve karar gereği fiilen ret manasına 
alınmak lazım geldiği için, onu tekrar oylamaya gerek görmüyoruz. 

Bilemiyorum mutabık mıyız, bir yanlışlık var mı? 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu son izah'ettiğimiz şekil üzerinde mutabıkız Sa
yın Başkan; ancak, oylarken, öncelikle kupanın kürsüye konulması şeklinde bir oylama olma
ması gerekir... 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşmeler muvacehesinde, gerekli ve yeterli imzayı havi olduğu 
tespit edilen ve oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasını isteyen önergeyi ne şekilde oylaya
cağımızı Genel Kurulun iradesine sunuyorum. Oylama, sayın milletvekillerinin adı soyadı ye 
seçim çevresinin yazılı bulunduğu basılı oy pusulalarının kupaya atılması şeklinde mi yapılsın, 
yoksa adı okunan sayın milletvekilinin, bulunduğu yerde ayağa kalkarak, duyulabilir bir sesle; 
"kabul, ret, çekinser" demesi suretiyle mi yapılsın? Şimdi ben, bu iki şıktan hangisini uygula
yacağımızı tespit etmek için, üyelerin adı soyadı ve seçim çevresi yazılı oy pusulalarının kupa
lara atılması suretiyle oylamanın yapılmasını kabul edip etmediğinizi oylayacağım. Bu şekilde 
oylamayı kabul edenler işaret buyursunlar... Oldu mu efendim?.. Yani, basılı oy pusulalarının 
kupalara atılmak suretiyle oylamanın yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açık oy
lamanın, adı, soyadı ve seçim çevresi yazılı basılı oy pusulalarının kupaya atılması suretiyle 
yapılması kabul edilmiştir. 

Şimdi, basılı oy pusulalarının kupanın kürsü önüne konulması ve adı okunan sayın mil-* 
Ietvekilinin kupaya oy pusulasını atması şeklinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını ka
bul etmiş bulunmaktasınız. 

Şimdi, sayın milletvekillerinin, kendilerine ait koçanlardan kopardıkları basılı oy pusula
larını, sıralar arasında dolaştırılan kupalara atmak suretiyle önergenin açık oylaması yapılacaktır. 

Oy kupaları dolaştırılsın. •• v 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN —- Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır; oy kupaları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 

VI. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — (8/5) esas numaralı genel görüşme, (11/6) esas numaralı gensoru, (9/9), (9/10) ve (9/11) 
esas numaraları Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yer, görüşme gün ve süresine; gündemin 
"Kanun ihsan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmındaki sıralamanın yeniden ya

pılmasına ve bu sıralamadaki bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşme gün ve süresi ile 23.6.1992 
Salı ve 24.6.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların .görüşülmemesine; (3/519) ve (3/520) 
numaralı Başbakanlık tezkerelerinin görüşme gün ve süresi ile Genel Kurulun 7 Temmuz 1992 Salı gü
nünden itibaren tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi , 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oy
larınıza sunacağım : 
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Danışma Kurulu Önerisi 
No : 36 ' Tarih : 22.6.1992 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı . 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneriler : 
1. 23.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulu

nan (8/15) esas numaralı genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 23.6.1992 
Salı günkü birleşiminde özel gündemde yer alan gensoru önergesinin görüşmelerinden sonra 
yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, genel görüşme 
açılmasına karar verilmesi halinde genel görüşmenin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak 
tşler" kısmında yer alması ve görüşmelerin Genel Kurulun 30.6.1992 Sah günkü birleşiminde 
yapılması, Genel Kurulun 23.6.1992 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi 
önerilmiştir." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
2. Okunmuş bulunan (11/6) esas numaralı gensoru Önergesinin, gündemin "Özel Gün

demde Yer Alacak tşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gün
deme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 30.6.1992 Salı günkü bir
leşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması Öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
3. 23.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulu

nan (9/9), (9/10) ve (9/11) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında yer alması, Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince 
soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerinin, Genel Kurulun 1.7.1992 Çarşam
ba günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : • ' 
4. Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmı

nın 44 üncü sırasında yer alan 109 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına, 
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43 üncü sırasında yer alan 105 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 22.6.1992 tarihli 
gelen kâğıtlarda yayımlanan 115 sıra sayılı kanunun 4 üncü sırasına, 114 sıra sayılı kanunun 
5 inci sırasına, gündemin 2 nci sırasında yer alan 81 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 
23.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 110 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçme
den, 8 inci sırasına, gündemin 22 nci sırasında yer alan 75 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu 
sırasına, 23 üncü sırasında yer alan 77 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu sırasına, 33 üncü 
sırasında yer alan 94 sıra sayılı kanun tasarısın 11 inci sırasına, 23.6.1992 tarihli gelen kâğıtlar
da yayımlanan 117 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, 12 nci sırasına alınarak, 
1 inci sıradan 8 inci sıraya kadar olan tasarıların görüşmelerin Genel Kurulun 24.6.1992 Çar
şamba günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması; 8 inci sıra
dan 13 üncü sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin Genel Kurulun 25.6.1992 
Perşembe günkü birleşiminde yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması, Genel Kuru
lun 24.6.1992 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : ' • • ' • 

5. Genel Kurulun 26.6.1992 Cuma günü de çalışması, bu birleşimde, 10 ilde devam eden 
olağanüstü halin uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ile Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine dair Başbakanlık tez
kerelerinin görüşülmesi, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. , - . • - • 

Diğer öneriyi okutuyorum : 

6. Genel Kurulun 7 Temmuz 1992 Salı gününden itibaren tatile girmesi önerilmiştir. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmıs, Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci ve Yozgat 

Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, insan Haklarının Korunmasına Dair Kanun Teklifinin (2/127) doğru
dan gürtdeme alınmasına ilişkin önergesi (4/43) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, (2/127) esas numaralı kanun teklifinin gündeme alın
ması konusunda yapılan açık oylama sonucunu arz ediyorum. 

Kullanılan oy sayısı : 313 
Kabul : 127 
Ret : 183 
Geçersiz : 3 
Böylece, teklifin gündeme alınması reddedilmiştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, sa

hibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddia
sıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 16.6.1992 tarihli 83 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, sahi
bi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak devleti zarara uğrat
tığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesi, 16.6.1992 tarihli 83 üncü Birleşimde bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar hakkında ilişikte sunduğumuz gerekçedeki sebeplerden 
dolayı Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açılmasını RP 
Grubu adına arz ve teklif ederim. . 

RP Grubu adına 
Grup Başkanvekili 

Şevket Kazan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Kasım 1991 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlayan hükümette işadamlarına da yer 
verilmiş ve bu kişiler devlete ait birtakım bankaların, birtakım kamu iktisadî kuruluşlarının 
başına getirilmişlerdir. 

Bir işadamının bir hükümette bakan olması elbette doğaldır; ancak, bunun şartı vardır. 
O şart; bulunduğu makamı veya o makamın imkânlarını kendi şahsî çıkarları için kullanma
maktır. 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar bir işadamıdır, şirketleri, tesisleri vardır. Bakan olunca şirket
lerindeki yöneticilik sıfatını her ne kadar bırakmış ise de menfaat ilişkisini kesmemiştir. Adı 
geçen bakana bazı devlet bankaları bağlanmıştır. Emlak Bankası da bu bankalardan biridir. 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın bakan olduktan sonra mal varlığında zuhur* eden bazı de
ğişiklikler ve bu değişiklikler sırasında ortaya atılan şayialar adı geçen Bakanın kendisine bağlı 
olan Kamu Finans Kurumlarını kendi şahsî menfaatine alet ettiği ihtimalini kuvvetlendirmek
tedir. 

Bu konu 4.2.1992 tarihli Meclis oturumunda soru önergesiyle gündeme getirildiğinde Ca
vit Çağlar yerine kürsüye gelen diğer Devlet Bakanı Akın Gönen banka kredi borçlarının gizli 
olduğunu dolayısıyla bu bakana veya şirketlerine ait hesapların açıklanamayacağını ifade 
etmiştir. 
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Oysa Anayasanın 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında her bakanın kendi yetkisi içindeki 
işlerden emir altındakilerin eylemlerinden de sorumlu olacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Bu 
sorumluluk hukukî, cezaî ve siyasî olabilir. 

Aşağıdaki hususların varit olma ihtimali varit olmama ihtimalinden kuvvetlidir. Bir ihti
mal bile Millet Meclisi nezdinde itibarını yitirmesine yeterlidir. Bakan hakkında iddia edilen 
olayların sadece üç tanesini önergemize konu yapıyoruz. 

1. Nurettin Koçak adındaki bir işadamının sahip olduğu KUTLUTAŞ Şirketler Toplulu
ğu bazı tesislerinin zarar etmesi nedeniyle kamu bankalarına ve başka bankalara bir hayli borç
lanmıştır. Bu borçlarının ertelenmesi için Nurettin Koçak, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'a baş
vurmuştur. Bu başvuru üzerine Bakanın talimatıyla şirketler üzerindeki takibatlar durdurul
muş ve zaman geçmeden KUTLUTAŞ'ın SİFAŞ ve POLİLEN şirketlerindeki hissesini Sayın 
Çağlar'ın Nergiz isimli şirketi 43 milyara ve sadece 10,5 milyar peşin ödeyerek satın almıştır. 
Bir anda kurtarılan bu şirketin 1 000 TL. değerindeki hisse senetleri 4 100 TL'ye çıkmıştır. 

SİFAŞ, sentetik iplik üretiminde Türkiye'nin en büyük kapasiteli tesisidir. POLİLEN ise 
polyester iplikte bir monopoldür. Her iki şirketin gerek satış tarzı, gerek borsadaki hisselerinin 
fahiş değer kazanması fevkalade manidardır. Bundan Çağlar'ın elde ettiği fahiş kazanç anlam
lıdır. Bu durumda olan bir kimsenin devlet imkânlarını menfaati için kullanmadığını kim id
dia edebilir? 

2. Yine sentetik iplik piyasasına hâkim olmak isteyen Devlet Bakanı Çağlar, dışarıdan 
ithal edilen ipliğin ithal fonlarını yükseltmek suretiyle.kendi şirketlerine serbest piyasa ekono
misi ile hiç bir alakası olmayan kazanç zemini hazırlamış ve sentetik iplik piyasasında fiyatlar
la istediği gibi oynar hale gelmiştir. Bu şirketlerinin yönetiminde olmasa bile bir Devlet Baka
nının, devlet imkânlarını kendi menfaatlerine alet etmesi değil de nedir?.. 

3. Sayın Devlet Bakanı son zamanlarda emlakçilik işlerine soyunmuştur, Hem de Emlak 
Bankasından sorumlu bir Devlet Bakanı olduğu bir sırada. 

Bursa'nın bazı yerlerinde halkın yüzlerce dönüm gayrimenkullerini ucuz fiyata kapatmakta, 
sonra da buralara siteler kurmaya hazırlanmaktadır. 

Bu sitelerden birinin adı Nursel Çağlar Sitesidir. Demirtaş Belediyesine verilen bir dilekçe 
ile yaklaşık 500 dönümlük bir yer gösterilmiş ve etraftan bir 500 dönüm daha ilave edilerek, 
Demirtaş Belediyesinden mevzi imar planı yapılarak belediyeye de bir takım lütuflar teklif edil
mek suretiyle konut yapabilmek için Toprak-Su ve pSİ'den arazinin tarıma elverişli olmadığı
na dair raporlar alınarak, işe Emlak Bankası ortak edilerek projenin şu sıralarda yürürlüğe 
konulması aşamasına gelinmiştir. Bütün bu gelişmeler devlet imkânlarını şahsî emeller uğruna 
kullanmak değil de nedir? 

Arz edilen nedenlerle Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzü
ğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını RP Grubu adına saygılarımla arz ve talep 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge' sahibi, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile ilgili Bakan konuşacaktır. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili Bakan ve siyasî parti grupları için 
20'şer dakikadır. 
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Refah Partisi Grubu Başkanvekili Kocaeli Milletvekili, önerge sahibi Sayın Şevket Kazan; 
buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kazan, zatı âlinizi, önerge sahibi sıfatıyla davet ettim; ama, diğer bir sıfatınızın da 
Grup Başkanvekili olması itibariyle grup adına da zatı âliniz hitap edebilirsiniz. 

Başka müracaat olmadığına göre, ikisini birleştirmek suretiyle buyurun efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Kaç dakika?.. 

BAŞKAN — Demin söyledim; 10 + 20 = 30 eder. Bir daha söyleyeyim mi? (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Refah Partisi Grubu adına, Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında vermiş olduğumuz genso
ru önergesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini ve aynı zamanda önergeyi imzalayan sıfatıyla 
da şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bululuyorum. Yüce Meclis üyeleri
ni saygıyla selamlıyorum. 

Gensoru önergemizde, her ne kadar, "kuvvetli bazı ihtimaller" ifadesi kullanılmış ve gen
soru gerekçesi olarak sadece 3 tane olay sayılmış ise de, biraz sonra arz edeceğimiz konuşma
mızda, bu, ihtimal dediğimiz hususların gerçek birer vakıa olduğu, hukukî müstenidatıyla bir
likte sizlere takdim edilecektir. Konuşmamızın üslubu, demagojiden uzak olacaktır ve yine ko
nuşmamızda, Sayın Bakanın, sadece, Bakan olduktan sonraki fiil ve hareketleri dile getirile
cektir; Bakan olduktan sonraki icraatı dile getirilirken, elbette, arz edilecek hususun bir evveli
yatı varsa, ona da, mümkün olduğu kadar, süremiz içerisinde, işaret edilmeye çalışılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, hepinizce malum olduğu üzere, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Koalisyon Hükümeti, 20 Kasım 1991 tarihinde kurulmuş ve bu Meclisten, 30 
Kasım 1991 tarihinde güvenoyu almıştır. Güvenoyu aldıktan sonra, Hükümet göreve başlamış, 
devlet bakanları arasında görev taksimatı yapılmış ve bu görev taksimatında, TRT, Emlakbank, 
Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası, Devlet Bakanlarından Cavit Çağlar'a bağ
lanmıştır. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yanlış biliyorsun, Başbakanlığa bağlı, sorumlu Başbakan. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Tabiatıyla Başbakana bağlanmıştır da, Başbakan adına 
bu bankaların... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yanlış biliyorsun, sorumlu Başbakan. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Buraya geldiğiniz zaman cevap verirsiniz beyefendi... (DYP 
sıralarından "Bağırma, ne bağırıyorsun" sesleri, gürültüler) Cevap verirsiniz; o kadar... (DYP 
sıralarından "Bağırma sesleri, gürültüler) Sataşmayın... Çıkarsınız kürsüye, cevap verirsiniz. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Sen bilmiyorsun; Öğren de gel oraya. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Emlakbank, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ye Halk 
Bankası, her ne kadar Başbakanlığa bağlı görünüyorsa da, doğrudan doğruya Devlet Bakanı 
Cavit Çağlar'ın kontrolü altındadır, murakabesi altındadır, sorumluluğu altındadır; bunu, bu 
Türkiye'de 60 milyon bilmektedir; siz bilmiyorsanız, okuyun öğrenin. (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Sen bilmiyorsun; öğren de gel. > 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yalnız sen bilmiyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, zaman kaybettirmek 

için bu sataşmalar yapılıyor. Biz, hukukî mesnetleri konuşalım da, işimize bakalım. 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Öğren de gel oraya, 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Birinci konu : SİFAŞ ve POLİLEN şirketleri nasıl sahip

lenildi. Bu konudaki belgelerimiz; Emlakbank'ın 1990 yılı raporu, Emlakbank'ın 11.5.1992 ta
rihli KİT Komisyonu tutanakları ve bu tutanaklarda Genel Müdürün beyanı, Emlakbankın 
1990 yılı alt komisyon raporu ve yine bu şirketlerin genel kurul hazurun cetvelleri; basın delil 
olmaz, ama, bir ölçüde de basın tabiî. 

Olay nasıl gelişiyor : Malumunuz olduğu üzere, Bursa'da tekstil dalında, şirketler arasın
da büyük bir rekabet var. KUTLUTAŞ'm sahip olduğu SİFAŞ ve POLİLEN şirketi, Sayın Ca-
vit Çaglar'ın sahip olduğu Nergiz Şirketi, bir de Ali Osman Sönmez'in sahip olduğu Sönmez 
Flament Şirketi; bu şirketler arasında, elbette bir rekabet var. Bu şirketlerden KUTLUTAŞ'm 
sahip olduğu SİFAŞ ve POLİLEN şirketleri malî krize giriyor. Malî krize girişin iki tane nede
ni var; Bir tanesi, Suudi Arabistan'dan gelmesi beklenen paralan gelmemiş; bir diğeri de, Ay
dın Otoyolundan alması gereken istihkaklarını alamamış; böylece, bankalara, takriben 300 mil
yarı aşan bir meblağla borçlu durumda. ' 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Ortak mısın? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İşte, böyle bir durumdayken, tekstil piyasasından bir ra

kibini silmek isteyen Sayın Çağlar, 27 Aralık'.1991'de, Emlak Bankası ve İş Bankasının kanunî 
takibata geçmesi talimatını veriyor. KİT Komisyonundaki görüşmelerde genel müdürün ifade
sini açarsınız, okursunuz. (DYP sıralarından "hangi yıl" sesleri) Bu talimatı verirken de, genel 
müdür ifadesinde diyor ki: "Benim göreve başlamamdan 5 gün önce, yani 27 Aralık 1991'de, 
Emlak Bankasının KUTLUTAŞ'm borçlarını takip etmesi konusunda talimat aldık." Gayet 
açık ve net. Bunun arkasından, 5 gün sonra, bir hafta geçmeden, gazetelerde şöle bir haber 
: Sayın Çağlar, SİFAŞ ve POLİLEN'i, KUTLUTAŞ'tan satın almış. (DYP sıralarından "Ala
maz mı? sesleri) Alabilir de, son derece manidardır. Niye böyle bir talimat veriliyor? 

Biz, KUTLUTAŞ'm avukatı değiliz. KUTLUTAŞ'm da, elbette, şöyle veya böyle, bu ülke
de birtakım yatırımları, birtakım hizmetleri olmuştur. Şimdi siz, METAŞ Şirketini kurtarmak 
için büyük bir gayret gösterdiniz; bir darboğaza girniiş olan KUTLUTAŞ konusuna acaba ne
den aynı yaklaşımla gitmediniz de, Emlak Bankasını veyahut İş Bankasını KUTTULAŞ'ın üze
rine gönderdiniz? Çünkü, bundaki hedef, her şeyden evvel, Cavit Çaglar'ın tekstil dalında mo
nopol olabilmesi için bir programın icrası gerekiyordu ve o programı böylece icra ettiniz. 

Tabiatıyla, bu satış yapıldı; ama, bu satış kaç milyara yapıldı? Bu satışın kaç milyara ya
pıldığını, basından öğrendiğimize göre, "10,5 milyar" diyen var, "43 milyar" diyen var; ama, 
bu satışın kaça yapıldığını kesinkes öğrenebilme imkânına sahip olamadık. Niye sahip olama
dık; çünkü, bazı konularda Sayın Cavit Çağlar'la ilgili bu kürsüden bazı sorular tevcih edildi
ğinde, hemen bir Devlet Bakanı kürsüye çıkıyor, Çağlar adına, şu hususu tahkik etmek müm
kün değildir, şöyledir, böyledir diye hemen konuları geçiştiriveriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Bankasından sorumlu bir Devlet Bakanı tarafından Emlak 
Bankası Genel Müdürüne verilen bir talimatla bir şirketin üzerine gidilmesi ve o şirketin üzeri
ne gidilmesiyle, darboğaza girmiş olan şirketin, bir çıkış yolu bulabilmek için Cavit Çağlar'a 
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malını satmak mecburiyetinde kalması, bir Devlet Bakanı olarak Çağlar için, devlet nüfuzunu 
kullanmak değildir de nedir acaba? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Yalan, yalan, yalancı! 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, el kol hareketi ya
parak konuşmasın. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İkinci bir konuyu arz ediyorum : Sentetik iplikte, bu sa
tışlar yapıldıktan sonra piyasada görülen fiyat ve kota ayarlamaları; bunun belgeleri de burada 
dosyadadır. Bu belgeler, fabrikasının fiyat listeleridir... (DYP sıralarından gürültüler) 1990-1992 
ithal kotalarıdır ve basındır. Fabrikasının fiyat listeleridir diyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, itham ederek böyle konuşamaz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, konuşmama devam ediyorum... 
Sayın Başkan, müdahaleleri herhalde dikkate alıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, dikkate alıyorum, müsterih olun. (RP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Çağlar, SÎFAŞ'ı ve POLİLEN'i satın aldığı gün
den bugüne kadar, sentetik iplik ve poliyester fiyatlarına, netice itibariyle yüzde 50-51 oranın
da zam yapmıştır ve bu zamları da beş kademede yapmıştır. 

Şimdi, bu yüzde 50-51 oranındaki zam nereden geliyor : Bakınız, ithal kotalarında ayarla
ma yapılmış. Öyle ki, vergisiyle, fonuyla, damga resmiyle, belediye hissesiyle ve KDV'siyle, it
hal edilen ipliğin CİF bedelindeki artış oranı yüzde 50-5l'i bulmaktadır. Sayın Bakanın tesisle
rindeki fiyat listelerinin artış oranı da aynı şekilde buna paralel olarak yüzde 50-5l'i bulmak
tadır. Demek oluyor ki, bütün bu kota ayarlamaları, Sayın Bakanın tekstil imparatoru olması
na hizmet etmek için yapılmıştır. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Çağlar'ın tesislerinin ipliğini kim pazarlıyor, nereye pazarlıyor, na
sıl pazarlıyor; bu da fevkalade önemli bir konudur. Bu konunun belgeleri de buradadır; ticaret 
sicilleri, fiyat listeleri ve basın, yine bunlar meyanında. Pazarlayan şirketler, Tunca Tekstil, Meriç 
İplik; pazarlayan şirketler bunlar. Peki, bu şirketlerin kurucusu kim?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Erbakan!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu şirketlerin kurucusu, Hayim Erkohen; bu şirketlerin 
kurucusu, Yasef Malki; bu şirketlerin kurucusu, Nesim Malki; yani Yahudiler; yani Sayın Çağ
lar'ın eski patronları. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Onlarda 11 bin kişi çalışıyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Suudi Arabistan'dan mı olacak? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Birincisi bu. 

Pazarlama yeri : Malın yüzde 80'i ihraç ediliyor -çünkü, ihracat çok tatlı- yüzde 20'si de 
iç piyasaya satılıyor; ama, Bursalı herhangi bir dokumacı veya. bir toptancı... (DYP sıraların
dan gürültüler) • 

Siz istediğiniz kadar gürültü yapın, beni susturamazsınız. 
Bursalı herhangi bir dokumacı veya bir toptancı, Sayın Çağlar'ın fabrikasından mal al

mak istediği zaman, alamıyor. Neye mahkûm; işte, bu Yahudilere mahkûm, bu Yahudilerden 
mal almak mecburiyetinde kalmış bulunuyor. (RP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gü
rültüler) 
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Sonra, çok enterasan bir gerçek daha var; nedir : Şu fiyat listelerine baktığımız zaman, 
fiyat listelerinde peşin fiyat yok; 3 ay vadeli, 5 ay vadeli; malı kim alırsa, 3 ay vadeli almak 
mecburiyetinde, 5 ay vadeli almak mecburiyetinde. Neden; çünkü, enflasyondan kazanacak; 
çünkü, Sayın Bakan kendi beyanında, "ben, Ecevit devrinin enflasyon zenginiyim" diyor. Enf
lasyonun tadını almış; elbette, satışını yaparken, vadeli yapacak; peşin satış yok... 

YILMAZ OVALI (Bursa) — O seni ilgilendirmez. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ve bu satışlar, bir Yahudi şirketi vasıtasıyla yapılıyor; 
dikkatinizi çekiyorum; çünkü, Yahudilerde meşhur bir darbımesel var; Yahudiler, adamını buldu 
mu, ona, bir değil, beş tane fabrika kurarlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Onun içindir ki, bu sahada da kota ayarlamalarıyla devlet imkânı şahsî menfaatlara alet 
edilmiştir. Dolayısıyla, bu da bir gensoru sebebidir, 

Çok hazin olan dördüncü sebebi arz ediyorum : Bakınız arkadaşlar, bu memlekette ecda
dımız, bu millete hizmet için birtakım vakıflar bırakmıştır.. Bu vakıfların gayesine uygun ola
rak kullanılması lazımdı ve bu vakıflar hakkında, hem manevî yönden bir mesuliyet hem de 
hukukî yönden birtakım sorumluluklar söz konusudur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Papatyalar... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ama, Sayın Çağlar, her nedense, vakıf arazilerine âdeta 
kendini kaptırmıştır, vakıf arazilerini kapatmaya başlamıştır. 

NURHAN TEKINEL (Kastamonu) — Yalancı!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Senin baban yalancı! 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Müdahale etmeyin. 
Bakınız, mahkeme kararı okuyacağım; "yalancı" dediğiniz için utanacaksınız. Önce tar

la olarak bir arazi kiralıyor; tarla olarak kiralarken de anlaşmada gayet açık olarak, "üzerine 
tesis yapılmayacaktır" kaydı konuluyor; ama, buna rağmen, bunun üzerine tesis kuruyor. Va
kıflar Genel Müdürlüğü dava açıyor ve açmış olduğu tahliye davasını kazanıyor, kazanılan bu 
tahliye davası sırasında, mahkeme, ihtiyatî tedbir kararı alıyor, orayı mühürlüyor. O ihtiyatî 
tedbir kararına rağmen, mühürler sökülüyor ve böylece o işyeri çalıştırılıyor. Dava, aleyhine 
neticeleniyor; ama, yeni neticeleniyor ve Yargıtay da tasdik ediyor. Dosya, mahallî mahkemeye 
dönüyor; mahallî mahkemede, bu karar infaza konmuyor; çünkü hasır altı edilmiş, arşive kal
dırılmış. (DYP sıralarından "Allah Allah" sesleri, gürültüler; RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yalan söylüyorsun; bir de Adalet Bakanlığı yaptın za
manında. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi, arkadaşlarımız diyor ki, "yalan konuşuyorsun." 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi iyi dinleyin; Bursa Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinin... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Gene yalan söylüyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Arkadaş, mahkeme kararını okuyorum; "yalan" dedi

niz, dinleyin. (DYP sıralarından gürültüler) 
Evet, numarasıyla birlikte mahkeme kararını okuyorum : Bursa Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesi, dosya numarası 1990/1452 esas, 1991/1006 karar, karar tarihi de 12.9.1991; yani, 
hâkim, Sayın Bakanın Bakan olduğu tarihte, cesaretle tahliye kararını vermiş, sözleşmeye 
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aykırılık nedeniyle bu kararı vermiş. "Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Bursa Bölge 
Müdürlüğünün mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan Bursa İli Osmangazi İlçesi Küçükbalık-
lı Köyü -halen mahalle- köyiçi mevkiinde 53 pafta -şu numara ve şu parsel- tahminen 12 dö
nüm miktarında iki adet taşınmazı, davalı Cavit Çağlar'a sözleşmeyle tarla olarak kiralanmış
tır. Bu iki taşınmazın maliki, Bursa İsmail Hakkı Dergâhı Vakfı olup, tapusu bu vakıf üzerin
dedir." 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) — O vakfı ne hale getirdiğinizi biliyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Davalı Cavit Çağlar'ın bizzat, kira sözleşmesinin özel 
şartlar bölümündeki 14 üncü maddeyi hiçe sayarak, aynı sözleşmenin 2 nci maddesini de hiçe 
sayarak, taşınmaz üzerinde fabrika ek binası yapması üzerine, davacı, idare mahkemesine baş
vurmuştur. Sonuç olarak; Bursa Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davacının davasını kabul 
etmiş, davalı Cavit Çağlar'ın vakıflardan tarla olarak kiraladığı bu parsellerde, kira sözleşme
sinin 2 ve 14 üncü maddelerine muhalif olarak fabrika binası inşa ettiğinden me'curdan tahli
yesine karar vermiş; davalının vaki temyizi üzerine, yerel mahkeme kararı tasdik edilmiş ve ke
sinleşmiştir. Ancak, davacı tarafından henüz infazı istenmemiş, dosya ise arşive kaldırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bizim iddiamız ne idi; bizim iddiamız, Sayın Çağlar'ın, vakıf 
arazilerini, bir kira kontratı yaparak, bir anlaşma yaparak, kiralayarak kullanmaya başlaması 
ve hemen arkasından, sözleşmeye aykırı olarak oraya fabrika inşa etmesiydi. İşte, mahkeme 
kararını okudum. Şimdi, neyin üzerine yapılıyor bu inşaat; bu inşaat, cihanşümul mana ada
mı İsmail Hakkı Hazretlerinin Vakfı üzerine yapılıyor; düşünebiliyor musunuz? İşte, bir ba
kan ki, ecdanının vakfı üzerine, maddî hırsla, fabrika inşa edebiliyor. Böyle bir bakan hakkın
da elbette gensoru önergesi verilmesi gerekirdi ye verilmiştir. (DYP sıralarından gürültüler; RP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Oraya demagoji yapmaya mı çıktın? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hiç fazla gürültü etmeyin, sadece dinleyin. (DYP sırala

rından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Avcı da olsa, bu kadar sabreder yani. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi diyeceksiniz ki, bu, 1990 yılında açılmış, 1991 yı
lında neticelenmiş bîr dava; acaba bunun Sayın Bakanın hizmetiyle ne alakası var? Alakası 
şu : Karar infaz edilmeden dosyanın işlemden kaldırılması ve Sayın Bakanın Bakan olduğu 
günlerde bunun yapılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, beşinci konu : Sayın Bakanın bir hayli geniş mal varlığı var. Biz 
bu mal varlığının düşmanı değiliz, hiçbir zaman da olmadık, olmamız da mümkün değil. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) — O vakfı siz ne hale getirdiniz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Elbette, bu mal varlığının nasıl edinildiği konusunda, 
ister istemez birtakım araştırmalar yaptık. Bakın, arkasından neler çıkıyor; önce, Sayın Ba
kan, nerede büyük çapta hisseli arazi varsa, oradan bir hisse satın alıyor... 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Almasın mı? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Alabilir; ben, almasın demiyorum; bu, suç değil. Sonra, 
izale-i şüyu davası açıyor; bu da hukukî, buna da bir şey demiyorum. Neticede, tarafları, satı
şa mecbur ediyor ve yüzde 40'Ia kendisi bağlıyor. Bunların hepsi normal; ama, bu normal satış 
ilanları içerisinde Demirtaş Belediyesiyle ilgili bir tanesi var ki, bizim dikkatimizi çekiyor : 

— 199 — 



T.B.M.M. B : 86 23 . 6 . 1992 O : 1 

Birinci sınıf tarım arazisi olan bu arazinin satış ilanında, "Bursa İkinci Sulh Hukuk Mahka-
mesi Satış Müdürlüğünden" başlığı ile "falanca sayılı parsel taşınmazlarla birlikte, müştere
ken satışa konu parselin birinci derecede bila tarihli yüzde 80 faizle 12 milyar 500 milyon TL. 
bedelle Tütüncüler Bankası Anonim Şirketi ve falanca yevmiye ipotekle tapu kaydından anla
şıldığından..." diyor. Bu Tütüncüler Bankası çok enteresan. Neden enteresan; çünkü, Tütün
cüler Bankasının ipoteğinde bulunan bu yer satılıyor ve Sayın Bakan şu anda bu yerin sahibi 
oluyor ve sonra da, bu Tütüncüler Bankası Genel Müdürünü Emlak Bankası Genel Müdürü 
yapıyor. (RP sıralarından alkışlar) Neden yapıyor, niçin yapıyor; çünkü, bazı amaçlan var, ba
zı düşünceleri Var; bu amaçları, bu düşünceleri gerçekleştirmek için "yapıyor. 

Şimdi, nedir bu amaçlar, nedir bu düşünceler; bu düşünceler, Demirtaş'ta Nursel Çağlar 
Sitesi..! 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)— İddiaya bak!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu iddianın da belgeleri, tapu kayıtları, belediye meclis 
kararları, daire yazışmalarıdır. Ben avukatım beyefendi, konuştuğum zaman, belgelerle konu
şurum, boşa konuşmam. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KADİR GÜÇLÜ (Bursa) — Doğru dürüst, adam gibi konuş... (DYP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, Nursel Çağlar Sitesi için Demirtaş Belediyesine mü
racaat ediliyor. Müracaatta 66 adet tapu; arazi genişliği 628 dönüm... 

KADİR GÜÇLÜ (Bursa) — Riyakârlık yapma. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ama, yine kendileri bir imar planı hazırlıyorlar; hazırla
nan imar planı ise 1 037 dönüm için. Peki, 628 dönümlük yerin var, nasıl oluyor da 1 037 dö
nümlük yer için imar planı hazırlıyorsun? Nursel Çağlar Sitesi olarak böyle hazırlıyorlar ve 
28 Ağustos tarihinde Demirtaş Belediyesine müracaat ediliyor. Belediye; 27.12.1991 tarihinde 
"Bazı eksikleri tamamla" diye cevap veriyor. Eksikler tamamlanıyor. Nedir eksikler; burası 
tarıma elverişli midir değil midir... Daha önce satış ilanını okumuş olduğum bu yerle ilgili mah
keme ilamında, bu yerin birinci sınıf tarım arazisi olduğu, bilirkişi raporuyla sabit; ancak, Köy 
Hizmetlerinden, DSİ'den, şuradan buradan bir günde tedarik edilen raporlarla, bu yer için 
"üçüncü sınıf tarım arazisi" cevabı veriliyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu belgeler üzerine, elbette, belediye meclisi, bu imar planını kabul ediyor; ama, bunun 
hemen arkasından, iki belediye meclis üyesinin itirazı üzerine, 20 Şubatta buna itiraz ediliyor. 

Bu ardaa, önümüze hemen, Bankalar Kanununun 83 üncü maddesini getireceksiniz; an
cak, yerin kulağı var... Bu arada, 21 Şubatta, Sayın Bakan, sorumlu olduğu Emlakbankla, Nursel 
Çağlar Sitesini inşa etmek üzere bir protokol imzalıyor. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Yalan! 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ama, bunun arkasından, 24 Şubat 1992 tarihinde, bele
diye, daha önce almış olduğu kararı kaldırıyor. İşte, tam bu sırada, bu sözleşme hasır altı edili
yor. Gerek tapuda sahip olduğu 628 dönüme rağmen 1 037 dönümün sahiplenmeye çalışılması 
gerek birinci sınıf tarım arazisi olan bir yerin, nüfuz kullanılmak suretiyle, üçüncü sınıf tarım 
arazisi haline getirilmesi ve gerekse Emlak Bankasıyla böyle bir protokol imzalanmaya başla
nılması, bir bakan için, itimat konusunda, güvenin ortadan kalkması nedeni değil de nedir, 
ne olabilir arkadaşlar?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Münafıksın sen, münafık! 
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HAYRİ DOĞAN (Antalya) — tmar Kanununu oku da öyle gel; avukat da olsan yanlışsın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Arkadaşlar, yedinci olarak arz edeceğim husus şudur... 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (Bursa) — Ne arz edeceksin; yalan yanlış. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Arz edeceğim bu hususun belgeleri, Meclis zabıtlarıdır, 

protokoldür, banka içi tayin kararlarıdır ve Bakanın kendi beyanlarıdır. 
1989 yılında Ziraat Bankasına 18,5 milyar borcu var. Şu anda bu borç, hesap edildiği za

man, şöyle veya böyle 240 milyara varmış bir borç. 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (Bursa) — O borçtan sana ne. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — 240 milyara varmış olan bu borç, şimdi, bir protokolle 

ortadan kaldırıldı. Nasıl ortadan kaldırıldı; 170 milyara anlaşılarak ortadan kaldırıldı; yani, 
240 milyara varan bir borç, karşılıklı oturuldu, görüşüldü, konuşuldu ve 170 milyara indirile
rek ortadan kaldırıldı. 

FETHÎ AKKOÇ (Bursa) — Ödendi, ödendi... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Peki, Sayın Bakan, bir fabrika alabilecek güçte de, ne

den bankaya olan borcunu ödemek bakımından temerrüde düşüyor?.. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Ödendi. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Çünkü, parayı tatlı yoldan kazanmanın yolunu biliyor 

da onun için, Peki, bu 170 milyarı, Sayın Bakan, ne kadar zamanda ödeyecek; vade 48 ay. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ayıp, ayıp! , 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Borç kaç lira? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Arkadaşlar, buna, borç ödemek değil, bankayı soyup 

soğana çevirmek denir, başka bir şey denmez. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Sen bilmiyorsun; ödendi, ödendi. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, bir kısmını hemen peşin ödemişler; neden; çünkü, 

göz boyamak lazım da onun için; ama, dört seneye yaydırılmış. Böyle bir borç, dört sene son
ra, elbette kendi kendini yiyip bitirecektir. Buna, borç ödemek denilmez. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sana ne! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İşte, "takır takır borçlarımı ödüyorum" demenin arka

sındaki incelik, buraya gelip yatıyor. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ayıp, ayıp! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, Ziraat Bankasıyla bu borcu 170 milyara bağladı

nız. Peki, acaba arkadan ne oldu; arkadan, Ziraat Bankasının kredileri takipten sorumlu Ge
nel Müdür Yardımcısı Serpil Madazlı da Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. 
Neden; çünkü, işi bağladığı için. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ayıp, bütün bunlar ayıp! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Benim yaptığım ayıp değil; buniar yapılmışsa, bu ayıp 

başkalarının. ^ 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ayıp, ayıp senin yaptığın. (DYP sıralarından "Ayıp, ayıp" 

sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hatip, grup sözcüsü ve önerge sahibi sıfatıyla millet 
kürsüsünde... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Ne alakası var, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... Hatip ne söylese, "yalan" diyor

sunuz, "yanlış" diyorsunuz, "ayıp" diyorsunuz; olabilir; onun öyle olup olmadığına, değerli 
diğer grup sözcüleri cevap verme hakkına sahip. Ayrıca, Sayın Bakan, bu iddialara maruz ve 
muhatap değerli devlet adamı olarak çıkıp, layıkıyla, hakkını, hukukunu savunma imkânına 
sahip. Şimdi, bütün bunlar ortada iken, başından beri salvo halinde, koro halinde, müzakere
leri ihlal etmenin manası var mı?.. (DYP sıralarından gürültüler) 

, Şimdi, bakın, ben size bir şey söyleyeyim... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Ne söyleyeceksin sen bize? Bir defa, Başkan gibi hitap et... 
BAŞKAN — Ben size bir şey söyleyeyim : Değerli arkadaşlarım, öyle hususlara, muntaza

man, mükerreren, bazı arkadaşlarım öyle cevap veriyor ki, öyle itiraz ediyor ki veya öyle sahip 
çıkıyor ki, onu ancak, bir milletvekili değil, Sayın Çağlar'ın ya malî müşaviri bilir ya avukatı 
bilir. Rica ederim. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gü
rültüler) 

Bu görüşmelerde, ben inanıyorum ki, Sayın Çağlar, bütün iddialara, mükemmelen cevabı 
verecek hazıklıkta, güçte ve kabiliyettedir. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sana ne. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum, şu saate kadar ahenk içinde getirdiğimiz şu görüşmeleri, 

başka zamanlarda yaptığımız yanlışlar gibi, kendi elimizle açmaza sokmayalım. 
Devam buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, esasen konuşmamın sonuna gel

miş bulunuyorum. ' 
Sayın Bakanın basına verdiği bazı beyanatlar var, "ben işadamlığını bıraktım" diyor; evet, 

bıraktı; şirketlerinin yöneticiliğini bıraktı; ama, şirketleriyle menfaat ilişkisini kesmedi. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sana bağışlasın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O nedenle, üzerinde durmuş olduğumuz hususların, el

bette, enine boyuna görüşülmesinde zaruret vardır. 
Sayın Bakan, "ben de vergi kaçırdım" diyor, "yüzde 70 enflasyonlu ortamda herkes vergi 

kaçırabilir" diyor. Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu sözleri söyleyen, rasgele bir insan değil; bu 
sözleri söyleyen, bir Devlet Bakanı... 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Affettik onu. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Bakan, "KİT'leri bedava verelim" diyor. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Demagoji yapma. 
NAFİZ KURT (Samsun) — Yalan mı?.. ; ' 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Tamam işte, yalan değil, doğru; ben de o doğruları ko

nuşuyorum. 
"KİT'leri bedava verelim" diyorsunuz; ama, o KİT'lerde bir damla alın teriniz olmadığı 

için "bedava verelim" diyorsunuz. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
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DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Evet, o KİT'lerde alın teri olan insan bedava veremez 
efendi; satar, ama bedava veremez... Onun için, kendinizi düşünerek konuşun. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, basına karşı devamlı asaleten konuşuyorlar; ama, bu kür
süye kendisiyle alakalı bir mesele getirildiği zaman vekâleten konuşuyorlar.*. Bugüne kadar, 
bir konu geldi, Akın Gönen konuştu, bir diğer konu geldi, Sayın Orhan Kilercioğlu konuştu; 
inşallah, temenni ediyoruz ki, bugün bu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması ko
nusunda kendileri konuşurlar. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Görürsün... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 

Bir işadamı, bakan olabilir; ancak, bunun şartı vardır. Bakan olmanın şartı, bakanlık nü
fuzunu şahsî menfaatları için kullanmamaktır; bakanlık göreviyle şahsî işlerini ayrı ayrı yürü
tebilmektir. 

îşte, ben size belgelere dayanarak konuştum; bu belgeleri teker teker açıp okumadım. Eğer 
bu gensoruyu gündeme almak cesaretini gösterirseniz, o takdirde, sadece bir tanesini okudum 
mahkeme kararının daha nicelerini size teker teker okurum; çünkü, biraz sonra, Sayın Başkan, 
süreniz doldu diyecek; ben, Sayın Başkanın, bizi tahdit ettiği süreye de, elbette, riayet etmek 
zorundayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu gensoru önergesinin gündeme alınmasını lütfen kabul ediniz; 
kabul ediniz ki, vicdanlar rahatlasın, devlet emaneti, o emaneti çiğneyenlerin, babasının çiftli
ği zannedenlerin elinden kurtarılsın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, .alkışlar) 
Şimdi kürsü sizin; buyurun cevap verin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Buyurun Sayın öztaylan. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, 
sizin aracılığınızla bir soru yöneltebilir miyim? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika, Sayın öztaylan yerinden bir şey söylüyor. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) —• Bir devlet adamının bir devlet adamını 
bu şekilde itham etmesini olumsuzlukla karşıladığım gibi, Başkanımızın bu vakıf arazisi üze
rinde genelev yapanlara da iki söz söylemesini isterdim. Bunu belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Efendim, talebiniz zapta geçmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bazı değerli arkadaşlarım belki bana sevgileri oranında kızabilecektir; 

ama, heyecanla ifade edilen bazı kelimeler çok pahalıya mal oluyor; zannediyorum arkadaşla
rım ilk aylıktan epey tazminat ödemek durumunda kalabilirler. Benden söylemesi. Biz, yine 
sükûnetimizi, yine özgüvenimizi, yine bize yakışır nezaketi muhafaza edelim. (ANAP ve RP 
sıralarından alk>şlar) 

Ben, izin verirseniz... 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Sen işine bak Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — İşine bak, işine... 

BAŞKAN — Sayın Tekinel... 
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NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Evet, Nurhan Tekinel. 
BAŞKAN — Tabiî... Yani, Nurhan Tekinel. 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Hedef gösterdin, tavsiyen de bu. 
BAŞKAN — Şimdi, diksiyon baştaki gibi değil, biraz akort bozuldu; anlamakta güçlük 

çektiğim için tekrar soruyorum. Yani, netlik kayboldu. 
Devam ediyoruz, müsaade ederseniz. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, usulümüz uyarınca, grup adına konuşmalara devam etmek 

üzere, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü, tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bulut. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; biz yeni milletvekiliyiz, yerinizden çok bağırıyorsunuz, bizi heyecanlandırma
yın, sonra sürçı lisan ederiz; baştan kusura bakmayın. 

Ben de, kendi kanaatimce, Anavatan Partisinin görüşünü dile getirmeye gayret edeceğim. 
(DYP sıralarından, "var mı görüşün?" sesleri) Olacak... Dinlerseniz, öğreneceksiniz. 

Benim bir inancım var. Ben, genelde işadamlarının, çekirdekten yetişen kişilerin politika
ya atılmasını senelerden beri söyleyen bir insanım; bunu uzun zamandır, açık ve alenî bir şekil
de söylüyorum. 

Politika, zor bir yol, yokuşlu bir yol. Politika yapmak çorzordür. Rahat olmak lazım. 
Tabiî, gensorular gelir, sözlü sorular gelir... Bunlar, bana da gelse, ben de kızarım; çünkü 

biz, her ne kadar "demokratız" diyorsak da, tenkite pek alışık değiliz, aleyhimize bir laf söy
lendi mi danalar gibi bağırıyoruz; kendim için söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, hemen hemen bir seneden beri buradayız. İktidar partileri muhalefet 
partileri için o kadar çok suçlayıcı şeyler söylüyor ki, muhalefet partileri de iktidar partileri 
için o kadar çok suçlayıcı şeyler söylüyor ki, âdet haline geldi; bunların hepsini alt alta yazar
sak, bu Mecliste namuslu adam kalmayacak. Bu bizim iddiamız tabiî, topladığımız zaman; 
"iki kere iki dört eder" şeklinde... Bu yol aslında yanlış; ama demokrasinin güzel bir tarafı 
hesap verme. Kamuoyunda söylenen şeyleri, halkın arasında söylenen şeyleri gelip burada, yanlış 
veya doğru, sorabilme... İşte, demokrasinin fazileti bu. Bunlara da kızmadan cevap verebilme; 
işte demokratlık bu. 

Farkına varmadan Sayın Bakanımızı üzmüş olabiliriz. Zor şeyler bunlar; ama, kendileri, 
de çıkacaklar, bize, harbi harbi, bu meseleyi kendi akıllarınca anlatacaklar; kendileri ama, avu
katları değil. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım... . 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sen kimin avukatısın? 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Ben, harbi, ANAP'ın avukatıyım. 
Değerli arkadaşlar, ben konuyu bu emlâk meselesinden ele alacağım. Tabiî ki, sizin iş sa

halarınıza kimsenin karışacak, söyleyecek bir şeyi yok. Burada, benim bu emlâk meselesinde 
tespit ettiğim beş altı hata var. Tarım arazisi yeri birinci sınıfmış, hemen yanıbaşınızdaki bir 
tarlanın da mahkeme kararıyla birinci sınıf arazi olduğu söyleniyor. Sizin araziyle ilgili olarak 
size verilen raporda ise üçüncü sınıf olduğu söyleniyor... 

BAŞKAN — Sayın Bulut, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
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CENGİZ BULUT (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Genel Kurula hitaben konuşun lütfen. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) -^ Demin söylemiyordunuz, aynı sözü şimdi 

söylüyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Demin söylemiyordunuz aynı şeyi; ama şimdi 

söylüyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, demin acaba bu kadar sakin miydiniz? Lütfen, şöyle bir hafıza 

tazeleyin? Yani, demin... 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Ama siz görevinizi yapmıyorsunuz... 
BAŞKAN — însaf, dinîn yarısı... 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Sayın Başkanım, bu înkıtaları oynatacağız, değil mi 

efendim? 
BAŞKAN— Tabiî tabiî... Devam buyurun Sayın Bulut. 
CENGÎZ BULUT (Devamla) —Efendim, dediğimiz gibi, Sayın Bakanımızın cevap ver

mesi gereken bir konu. 
tzalei şüyu meselesine gelince; değerli milletvekilimiz, "izalei şüyu kanunu bir olay" de

di. îzalei şüyu çok acımasız bir olaydır. 
BAHATTLN ALAGÖZ (Gaziantep) — Ama yasada var. 
CENGÎZ BULUT (Devamla) — Yasa da olsa, bazı yasalar acıdır. Yani, parası olanın, pa

rası olmayanı ezdiği bir kanun. Bu, tabiî, Sayın Çağlar'ın çıkardığı bir kanun değil, kendisiyle 
ilgili bir olay değil; ama, acı bir olay. Aslında, bunu genelde uygulamamak lazım. Burada, 
parası olan insan gidiyor, büyük bir yeri satın almak istiyor; ama alamıyor, ufak bir yer kapı
yor. 100 dönüm arazide 1 dönüm bile kapsa, o 1 dönüm yerin sahibi 100 dönüm yerin sahibine 
"anlaşalım" diyor; 100 dönüm yerin sahibi "yok, anlaşamam" diyor, diğeri, "o zaman mah
kemeye giderim" diyor. Mahkemeye gidiyorlar, cebinde parası olan, 500 metre de yeri olsa, 
o yeri ucuza kapatın Bu bakımdan çokaa bir yasa. Keşke, bunu hiç kimse uygulamasa. Hele 
hele, Devlet Bakanlığı makamına gelen değerli insanlarımızın bunu hiç uygulamamasını ister
dim. O bakımdan acı bir olay diyorum. 

Şimdi, gazetelerde "Bu vakıf arazileri üzerinde 35 kaçak villa yapılmış" diye haberler çı
kıyor. Bu, kamuoyunda söyleniyor. Sayın Bakanımız çıkıp, "Biz bu 35 kaçak villayı yaptık 
veya yapmadık" diye kendileri söyleyecekler. Yine, Hazine arazilerinin Sayın Devlet Bakanı
mız tarafından kapatıldığı söyleniyor. Doğru mu, yanlış mı?.. Hazine arazileriyle ilgili bir tale
biniz var mı?.. Ayrıca, 20 katlı bir binanın vakıflara satıldığı, sonra yine, plan tadilatıyla 1 
kata indirildiği şeklinde bir iddia var. Bunların, buradan Sayın Bakanımız tarafından cevap
landırılmasını rica ediyoruz. Bunlar benim iddiam değil, kamuoyunda söylenenler. Bana "Gen
soru hakkında sen konuşacaksın" dediler, önüme bir sürü evrak geldi, biz de bunları okuduk 
ve sizlere sunuyoruz. Sayın Bakanımıza soracağız bunları ve soruyoruz da; ama suçlâmıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, fon meselesi var. Türkiye'de, yıllardan beri, Anavatan Partisinin üzerine 
en iyi gittiği meselelerden bir tanesi fon meselesidir. Yıllarca, "fonlar sayesinde yerli sanayi 
korunuyor" diye yerli sanayiciler, hantal ve tembel bir sisteme alıştırıldı. Hatta o kadar hantal ki, 
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rekabet olmadığı için, rakip olmadığı için -çünkü, bu fon yüzünden dışarıdan bir şey girmiyor
du ve iç talep çoktu, hars sınırlıydı- hatırlarsanız, -bunun sayesinde bir günde biten pil mesele
leri bile vardı. Bu fonlar aşağılara çekilince dışarıdan mal ithalatı başladı, Türkiye'deki sana
yici uyandı ve dışa mal ihraç edecek iyi sanayiciler yetişmeye başladı. Türkiye, ondan sonra 
sanayi mallarını üretmeye ve ihraç etmeye başladı. 

Şimdi, bu fonlarla fazla oynarsanız, Türkiye'de, yine, ikinci bir rehavete kayılacak sanayi
ci tipi meydana getirmiş olacaksınız. Bunu geçelim. Bu fonları getirdiğinizde, fonları getiren 
kişilerin, şahısları veya yakınları bundan bir menfaat sağlıyorsa, işte o zaman dedikodu baş
lar; ama, biz değil, bu dedikoduyu halk getirir. Biz ne söylersek söyleyelim, biz burada konu
şuyoruz; ama, bu fonlarla ilgili olarak alınan kararlar; işte, biraz evvel burada konuşan sayın 
milletvekilinin dediği gibi, hesaplar yapılır, neticede bunların kimlerin kârlı çıktığı ortaya çı
kar ve eğer karar alanların arasında o kişiler varsa, o zaman gayri ihtiyarî olarak biz de burada 
bir kötü niyet, bir art niyet ararız. Yani, bunlar olağan şeylerdir. Onun için, devlet bakanlığı 
yapan veyahut da hükümetin belirli noktalarında bulunan kişilerin buna çok dikkat etmeleri 
gerekir; şahıslarına ait, kendi iş alanlarına ait olan fonlarla oynamamaları gerekir. 

Ben Sayın Bakanımızdan şunu. öğrenmek isterim : İktidarınız döneminde mesleğinizle il
gili tekstilde kaç madde ve ne kadar fon uyguladınız? Sayın Başbakanın "yerli sanayiciyi koru
mak için, gerekirse fon duvarlarını da öreceğiz" dedikleri arasında, korunanlar arasında, sizin 
müesseseleriniz de var mı? Runu Sayın Bakanımıza soru olarak tevdi ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, esas önemli olan olaylardan bir tanesi de şudur : Biz bu gensoruyu 
uzun uzun inceledik. Bizim için önemli olan şu idi; Siz Sayın Bakanımız, bankalardan sorum
lu bir bakansınız. Bütün iş âleminin size bağlı olan bankalara çeşitli şekilde, az veya çok mut
laka borcu vardır, olacaktır da ve doğaldır; ancak, bu bankalara borcu olan ve zor duruma 
düşen şirketleri siz satın almaya başlarsanız, o zaman oturur düşünürüz : Siz kimsiniz, görevi
niz nedir; nelerden sorumlusunuz, yetkileriniz nedir? Biz sizi iş adamı Cavit Çağlar olarak de
ğil, Türkiye Cumhuriyetinin bir devlet adamı olarak görürüz. 

"Size bağlı bankalardan kredi almış, borçlanmış, Devlet Bakanı Çağlar'a işi düşmüş -haklı 
veya haksız- iş adamlarına siz, Devlet Bakanı Çağlar olarak değil, istifa ettiğinizi söylediğiniz 
şirketlerin sahibi Çağlar gibi davranıp pazarlık yapıyor ve bu işyerlerini satın alıyorsunuz" di
yor millet; millet bu şekilde söylüyor. Bu davranış, piyasada büyük bir korku ve telaş yaratmaz 
mı? Sizin bankalarınıza borçlu olan bu iş adamları "Eyvah, ya Sayın Çağlar benim işyerime 
göz dikerse, ya bankaları üzerime salarsa ben ne yaparım" demezler mi; bir korku, bir panik 
başlamaz mı? (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Artık, her türlü ihtimal akla gelir. Şimdi 
bankalar, sizin gözünüzün içine bakacaktır. Pazarlık yapılan borçlarla ilgili bütün bankaları 
töhmet altında bırakmayacak misiniz? Size bağlı bankalara kötülük yaptığınızın farkında mı
sınız? Borçları ertelenmeyen birçok kişi hemen, "Banka müdürleri benim borçlarımı, Çağlar'-
ın, fabrikamızda gözü olduğu için ertelemiyor" demeyecek mi? Diyecektir, tyi niyetli insanlar 
da vardır, kötü niyetli insanlar da vardır; ama, bunu yaratıyoruz, sebep oluyoruz. 

Sayın Çağlar, roman olacak kadar hakkınızda yazılar yazıldı, konuşuldu ve çizildi. 
"İmparatorum" diyecek kadar zengin olduğunuzu da söylüyorsunuz. Allah versin. Bunu sa
mimiyetle söylüyorum : kıskanmıyoruz. 

"Sizin durumunuzdaki bir insan, nasıl olur da batmış, bitmiş, iflas noktasına gelmiş; devlet 
kapılarına, size bağlı bankaların kapılarını arşınlayan insanların fabrikalarını kelepir fiyatına 
kapatır?" diyor millet; "Size yakışır mı? ihtiyacınız mı var?" diyor halk. "Fakirliği, yokluğu 
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dişinizle, tırnağınızla yendiğinizi söylüyorsunuz; ama, zenginleşince size yakışmayan bir üslupla 
mal sahibi olmanın yollarını arıyorsunuz." Bunu halk diyor; ben demiyorum. 

Şimdi herkes düşünecek; "Çağlar, bankalarla sağı solu ürkütecek, suyun başında olduğu 
için bir sürü yeri ucuza kapatacak." Bunu diyecekler; bu dedikoduları önleyemezsiniz, önüne 
geçemezsiniz. Netice olarak, temsil ettiğiniz bakanlık ve içinde bulunduğunuz Meclis yıpranacak. 

Bu durumlara gelmiş, kendisine imparator dedirten bir insanın -ben ticarî manada "hurda" 
diyorum- hurda müesselerle ne işi var? Bitmiş, tükenmiş, devlet kapısına "aman" diye gelmiş 
insanların mallarını herkes alır; ama, siz alamazsınız; çünkü, siz aman dileyen müesseselerin 
basındasınız, size el avuç açmış kimselere bu zulmü, bu zorluğu yaratamazsınız. 

Bu noktalara gelen bir fabrikatörün, piyasanın -ticarî manada söylüyorum- hurdalarıyla 
ne işi var? Adamlar zor duruma düşmüş, bitmiş, iflas edecek, harç var, borç var... Bizi hiçbir 
şekilde ilgilendirmez; ama, bunların sorunlarını çözecek noktada olan bir kişinin, bu müesse
selere el atması yanlış; yanlış bir yol izleniyor, tşte, burada, biz bu dedikodulara sebebiyet veri
yoruz. Buradan yanlış şeyler anlaşılıyor. Ben söylüyorum, halk söylüyor; bu önemli değil, ben 
yanlışlığı söylüyorum. 

Zaten, sayın milletvekilim biraz evvel belgelerle çeşitli şeyler söyledi; ama, ben, kendi ka
naatime göre yanlış olan şeyleri söylemeye gayret ediyorum. 

A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Hedefleri söyle Cengiz, hedefleri unutuyorsun. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Söylemeyeyim. 
Bundan sonra, artık hurda işlerle, batmış fabrikalarla ilgilenecek misiniz? Yani, kapınıza, 

zor durumda kalmış, borcu olan başka müesseseler gelirse, bunlarla ilgilenecek misiniz? İhti
yacınız yok; çünkü siz, sıfırdan bu noktaya gelmiş bir insansınız... 

RAHMt ÖZER_(Çanakkale) — Bana doğru bak. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — İstediğim yere bakarım; oraya da bakarım, sana da baka

rım, benim harbi ANAP'lılarıma da bakarım. Müsaade edin... Zaten heyecanlıyım, iki kelime 
söylüyorsun, kafamı karıştırıyorsun. 

Rakipleriniz olan SİPAŞ ve POLİLEN borç batağına girmişken, size bağlı kurumlarda 
kilitlenmişken, sizin Devlet Bakanlığı hüviyetini bırakıp, iş adamı Çağlar olarak masaya otur
manızdan piyasa telaşa düşüp şunları düşünmez mi: "Sayın Çağlar, rakiplerine bankaları kendisi 
mi gönderiyor; bankalar, Sayın Çağlar'dan korktukları için mi esnek davranamıyor?" Bu ko
nularda, milletimize doyurucu bilgi ve teminat vermeyi düşünüyor musunuz? 

Hazır, Sayın Cavit Çağlar hakkındaki gensoru görüşülüyorken, kamuoyunu meşgul eden, 
herkesin, her gün değişik yorum yaptığı, bankalardaki borç meselelerini biz soralım, siz de 
açıklayın. 

Sayın Bakanımızla ilgili her gün bir şey söyleniyor. Doğrudur; güçlüdür, bugün Doğru 
Yol Partisinin ikinci adamıdır; politikada en riskli yerde bulunuyor. Her şey konuşulacak, bunda 
darılacak bir şey yok. Darılacak, kızacak olan adamın politikada yeri yok. Milletin söylediğini 
de, biz burada söyleyeceğiz; kızmamak lazım. Sayın Bakanımıza düşen de, biz yanlış söylüyor
sak "Şen şu konularda yanlış söylüyorsun" deyip, bizi uyarmaktır. Biz de, bir daha, kıraatha
nelerde, halkın arasında o dedikodulara alet olmayız, "doğruymuş kardeşim" demeyiz. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Doğrusu yok bunların be Cengiz. 
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CENGİZ BULUT (Devamla) — Var, var,., (ANAP sıralarından alkışlar) Sayın Bakan so
rularımızı cevaplayacak, doğrusunu söyler. 

İşin kötüsü, ben göçmenim, benim bakanım da göçmen, suyun öbür tarafındamz; iki hem-
şeri kapışıyoruz şimdi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanımıza okuyorum : 
KADlR BOZKURT (Sinop) — Yanlış söylüyorsun,,. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Müsaade eder misiniz... Çünkü bu rakamlar Sayın Baka

nımı ilgilendiriyor. 
Bir kâğıt hazırladılar, önüme getirdiler; şimdi ben bunu size okuyayım : "Sayın Devlet 

Bakanı Cavit Çağlar'a ait Nergiz ve Aksu Tekstil anonim şirketlerine, 1986, 1987 yıllarında, 
ihracat karşılığı, birer yıl vadeli ve yıllık yüzde 12 faizli kredi kullandırılmıştır..." 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sen o kâğıdı dikkate alma. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — "T. C. Ziraat Bankası Bursa Şubesi aracılığı ile açılan 

bu döviz kredisi, firmalar tarafından geri ödenmediği için, 29.8.1989 tarihinde kanunî takip 
yoluyla tahsiline geçilmiştir. Bu tarihte kredinin bakiyesi, 25 milyon Amerikan Dolarıdır," Bi
raz evvel Sayın Bakanım o kadar çok rakamlar, o kadar çok belgeler sundular ki, biraz önceki 
konuşmadan sonra ben de bazı rakamlar vereyim de, mahcup olmadan inelim aşağı, 

* 'Döviz kredilerinde, takibe geçildiği takdirde, mevzuata göre kredi Türk lirasına dönüşü-
rülmekte ve takip Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır. T,C. Ziraat Bankasının icra takibine 
geçtiği miktar da 75 milyar lira -küsuratı var- olarak hesaplanmıştır, Cavit Çağlar, bu borcuna 
itiraz ederek mahkemeye başvurmuştur. Bilirkişi raporuna göre, 29,8.1989 tarihinde borç mik
tarı, faiziyle birlikte 73 milyar Türk Lirasıdır. Bu sene, mart ayında, iki şirketin toplam kredi 
borcu, faizleriyle birlikte 279 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Ancak, aradan geçen zaman içinde, 
şirketlerin sahibi olan Cavit Çağlar, Devlet Bakanı olmuş ve aralarında borçlu olduğu T.C. Zi
raat Bankasının da dahil olduğu kamu bankalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir. Ban
kaya 279 milyar borcu olan Cavit Çağlar'ın, bankadan sorumlu bakan olmasından sonra, T.C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürünün Başkanlığında üç kişilik bir birim oluşturularak bir iyileş
tirme ve borç erteleme planı hazırlanmıştır. -Orada gavurca isimler de var, ben göçmen oldu
ğum için dilim dönmüyor, onları söyleyemiyorum, kusura bakmayın- "Bankanın Ticarî Kre
diler Müdürlüğünün ve diğer birimlerinin bilgisi dışında ve büyük bir gizlilikle hazırlanıp yü
rürlüğe konan bu plana göre, geçmiş borçlara yıllık yüzde 50 basit faiz uygulanmıştır. Böylece, 
Çağlar'ın şirketlerinin 110 milyar Türk Lirası borcu silinmiştir, 

Bir kamu bankasının teminata bağlanmış alacağından bu şekilde vazgeçmesi, banka mev
zuatına da, hukuk anlayışına da aykırıdır. Böyle bîr işlem, ancak hükümet baskısıyla yapılabilir. 

Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası tarafından sorumlu bakana yapılan kolaylık 
110 milyar liradan ibaret değildir, 169 milyar Türk Lirasına indirilen kredi borcu yıllık yüzde 
50 basit faizli olarak ve beş sene de ertelenmiştir. Devlet tahvil faizlerinin yüzde 85-90 (yıllık 
birleşik faizle yüzde 116-125) olduğu bîr dönemde yıllık yüzde 50 ve basit faiz uygulamasıyla, 
ilgili bakana beş yılda en az 125 milyar Türk Lirası imkân sağlamıştır." 

BAŞKAN — Sayın Bulut, toparlamanızı rica ediyorum. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Herhalde iki üç dakikam var. 
BAŞKAN — Ee, artık.,. 
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CENGİZ BULUT (Devamla) — Aynı partideniz, idare et Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Toparlamanız gerek. (DYP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Siz, bağırdınız, siz bağırdınız, inkıtaya uğradı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — "Aynı partideniz idare et" dedi. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanın partisi olmaz. Başkan burada adaleti temsil eder. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Öyle diyor sözcünüz. 

BAŞKAN — Ama, Başkan, partisini yeri geldi mi öyle bir anlatır ki, zaten kimsenin itiraz 
edecek hali de kalmaz. 

Sayın Bulut, lütfen toparlayın, arkadaşlarımız size deminki müdahaleleri reva görmedik
leri için, biraz daha sakin cereyan etti, inkıta sebebiyle çok uzun devam edemezsiniz. Üç beş 
dakikada toparlayın. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Özetle, bu ödeme planı ile Cavit Çağlar'a devletin 235 
milyar Türk Lirası hediye edilmiştir, 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ben söylemedim onu, "Aynı partiliyiz idare 
et" diyor. Ben söylemiyorum, kendisi söylüyor. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Lafımı geri aldım, uzatma, tamam. Lafımı geri aldım, 
uzatma, lafımı geri aldım. 

Dikkat edin, burası önemli şimdi, bakın; şimdi bunu söyleyeceğim. Özetle, bu ödeme pla
nıyla Cavit Çağlar'a devletin 235 milyar lirası hediye edilmiştir. Şimdi, bizim ricamız, bu 235 
milyar liranın izahıdır. Biz iddia ediyoruz, aldığımız belgelere göre, sizin aranızdaki suflörlere 
göre; yani görevlerdeki arkadaşların suflörlüğüne göre 235 milyar... Arkadaş dedi ki, birkaç 
kere tekrarla akılda ancak kalır; onun için ben iki üç kere tekrar edeyim, 235 milyar lira... (DYP 
sıralarından gülüşmeler) 

Yolsuzlukların üzerine gideceği vaadiyle işbaşına gelen Koalisyon Hükümeti, kendi için
deki bu yolsuzluğa seyirci kalamaz. 

Değerli arkadaşlar, gazeteler var... 

ALİ YALÇIN ÖöÜTCAN (Adana) — Hemşerim, sen o kâğıtlara, o gazetelere inanma. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Dedim ya, Sayın Bakanımızın hayatını gazetelerden ro
man yapabilirsiniz. Sayın Bakanın bir beyanatı var gazetelerde, "ANAP zamanında kazık yedim" 
diyor. Şimdi bu kâğıtlar bu kazığı çıkarıyor galiba. (RP sıralarından alkışlar) 

"Ben de vergi kaçırdım" diyor. Söylememen gereken laflar bunlar değerli Bakanım; yani 
"Ben de vergi kaçırdım" denmez. Serbest piyasada insanlar kendi şirketinde istediğini söyleye
bilir, konuşabilir, ama artık öyle bir makamdasiniz ki, bir lafı söyleyeceğiniz.zaman yüz kere 
yutkunmak durumundasınız. "Vergisiz kral" Bir gazete sizin, hemen hemen hiç vergi verme
diğinizin iddiasında; Günaydın Gazetesinde "Çağlar, vergisiz yaşama kralı" deniyor. 

ALİ YALÇIN ÖÖÜTCAN (Adana) — Hemşerine inan, ona inanma. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — İnanacağız, ne yapalım. Siz aksini ispat edinceye kadar 
biz inanacağız. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Yani, hem hırsızlık yaptı hem ide yalan mı söylüyor? 
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CENGÎZ BULUT (Devamla) — "Enflasyon zenginiyim" diyor. Enflasyon şu anda yine 
bayağı yüksek rakamlarda. Yani şu anda yapılan hareketler de malların fiyatlarının artacağı 
görünüyor. 

"43 milyara şirket aldı" deniyor; biraz evvel konuştuğumuz SİFAŞ şirketini. 43 milyara 
şirket alındığı bir yerde, söylenilen 10.5 milyar lirası traka para olarak verilmiş. Bu 10.5 milyar 
traka para, keşke devletimizden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından alınan kredilere öde
nebilmiş olsaydı. 

' . • ' • . " • • • \ ' 

Değerli arkadaşlarım, ben, vakte ehemmiyet veren bir insanım, bu bakımdan, vaktinizi 
fazla çalmak istemiyorum; ancak şunu söylemek istiyorum. (DYP sıralarından, "Traka para 
ne demek?.." sesleri) 

Ben, kendi üslubumla konuşurum, ister traka, ister peşin; nasıl isterseniz... Beş sene çeke
ceksiniz beni böyle. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Erken seçim var; beş sene sürmez. 
CENGÎZ BULUT (Devamla) — Erken seçime önce sen gitmezsin; boşver. 
Söylenilen olay şu : Açık olacağız, korkmayacağız. Biraz evvel sayın milletvekilim burada 

bazı rakamları söylediğinde çok hırçın davrandık. Bırakın konuşalım, "Türkiye konuşacak" 
diye meydanlara çıktık, "Şeffaf olacağız" diye meydanlara çıktık; bize tahammül edin, bize 
kızmayın. 

Belki bunları siz de söylemek istiyorsunuz, ama, söyleyemiyorsunuz. Sayın Çağlar'a siz 
de bunları söyleyebilseniz; siz de bu konuda kendisini uyarabilseniz, Sayın Çağlar'ın eksikleri 
daha az, noksanları daha az, kusurları daha az olurdu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Gelin, kendisini, arkadaşları olarak önce siz uyarın. Siz uyaracağınıza, biz uyardığımız 
zaman infial içerisine giriyorsunuz, kendisinden fazla infial içerisine giriyorsunuz. Yanlış bun
lar, avukatı mısınız, nesiniz? Yanlış değerli arkadaşlar. 

işte, böyle her şeye şak şak ederseniz, herkesin önünde ceket iliklerseniz, bakanlarınız için 
böyle gensoru önergeleri gelir, biz de burada sallarız sallarız, bir süre sonra düşürürüz. Bir 
bakanı düşürdüğünüz gibi, sıra ikincide. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Biz bu gensoru önengesine "evet" oyu vereceğiz. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Siyasî parti grupları adına üçüncü konuşmayı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu söz

cüsü Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu yapacaktır. 
Buyurun Sayın Kerimoğlu. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADİNA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak dev
leti zarara uğrattığı iddiasıyla, Refah partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Kocaeli Millet
vekili Sayın Şevket Kazan tarafından, Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar hakkında verilmiş olan 
gensoru önergesi üzerinde Grubum adına hitap etmeye geldim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar Refah Partisi Grubunun çok ciddî ça
lışmalarına tanık olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Refah Partisinin ciddi çalışmalarından 
gerçekten son derece yararlandı. 
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tşin doğrusu, bu gensoru önergesiyle ilgili görev verildiğinde biraz düşünmedim değil; an
cak, gensoru önergesini elime aldıktan sonra, Refah Partisinin bugüne kadar bizde bıraktığı 
intibaın boşuna olduğunu gördüm. Çünkü, gensoru önergesini verenler, başından itibaren kendini 
inkâr eden ve yargılayan bir tutum ve davranış içerisindeler. Zaten, Refah Partisi sayın sözcü
sünün, daha sözlerine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisiyle pazarlık yapmasından da açıkça 
ortaya çıkıyor bu. Sayın sözcü, "demagoji yapmayacağım" diye sözlerinin ta başında pazarlık 
yapıyor. Oysa, konuşmasını başından sonuna kadar büyük bir dikkatle izledim. Grubumuzun, 
özellikle bu akçalı konularda ne kadar dikkatli, duyarlı ve titiz olduğu tüm kamuoyu tarafın
dan bilinir. O yüzden, sayın sözcüyü çok dikkatli dinlemeye çalıştım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Anlayamamışsın sen. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)1— Anayacaksınız efendim. 

Gensorunun baş kısmında, "30 Kasım Hükümetinde iş adamlarına da yer verilmiştir" 
deniliyor. "Bu kişiler devlete ait birtakım bankaların, birtakım kamu iktisadî kuruluşlarının 
başına gelmiştir" diye ilave ediliyor. , ' 

Bir iş adamının bir hükümette bakan olması elbette doğaldır. Birinci cümlede, ben anlı
yorum ki, âdeta, iş adamları bakan olamaz ya da yetkili yeklere getirilemez, denilmek isteni
yor. Ama, ikinci cümlede de, bunun doğal olduğu söyleniyor. Allah aşkına söyleyin, bunlar
dan hangisi doğru? 

İBRAHİM HALİL ÇEliK (Şanlıurfa) — Kerimoğlu, çok ayıp, sana hiç yakışmıyor; çok 
ayıp çok! 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bilmediğiniz için savunuyorsunuz. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Benim bildiğim kadarıyla, herhangi bir bakanın 
hangi görevle görevlendirildiği Başbakan tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Bilmediğin için savunuyorsun. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Benim bildiğim kadarıyla; bağışlayın beni, yan

lış biliyor olabilirim. -
Bildiğim kadarıyla, Sayın Cavit Çağlar'a bağlı olan her hangi bir banka yoktur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çok ayıp, çok! 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Ayıp değil, doğrusu bu. Lütfen, Resmî Gazeteyi 

okuyun. , 
Bü gensoru, yine tamamen şayialar üzerine kurulmuştur. , 

MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Mahkeme kararları var. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Bu meşhur tarihî belgenizin bir yerinde "aşağı
daki hususların varit olma ihtimali, varit olmama ihtimalinden kuvvetlidir" deniyor. Allah 
aşkına, bu ne demek oluyor? Yani, yarım bardak su, yarısı dolu yarısı boş; buna dolu da diye
biliriz, boş da diyebiliriz; ancak, su aşağı tarafta olduğu için, dolu diyoruz. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. 

Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemle, dikkatle, titizlikle üzerinde durması 
gereken, iyi ve doğru işletmesi gereken bir olaydır. Ancak, izin verirseniz, iki grubun da asil 
sıkıntısını; o cilalı sözlerin altında yatan şeyi kazıdığımız zaman, altındaki asıl sıkıntıyı ortaya 
koymamız gerekir. 
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Bugünlerde bir gensoru modasıdır başladı. Geçen hafta iki değerli bakanımız hakkında 
gensoru açılmıştı. Konu neydi?.. Bir bakan arkadaşımız, geçmişte, motorsıkletlerle 25 ton tuz 
taşıtmaya çalışan bir görevliyi görevden almıştı. Diğeri ise, Kültür Bakanlığının olanaklarını 
vakıflara ya da matbaalara peşkeş çektiği için, bakan emri dinlemediği için, Sayın Bakanımız 
bazı kamu görevlileri üzerinde tasarrufta bulunmuştu. 

Aslında, kadrolaşma konusunda asıl şikâyetçi olan biziz. Sayın Bakanlarımızın bugüne 
kadar yeterince kadrolaşamadığı bizim şikâyet konumuzdur aslında. Bu konuda hiç kimsenin 
bir tereddütü olmasın. Eğer sayın bakanlarımız daha bir müddet böyle giderlerse, çok yakında 
kendi gruplarımızda biz gerekeni yapacağız; ama, sizin anladığınız gibi değil tabiî. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bakanları tehdittir bu, Bravo; bu, açık tehdittir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Bu konuda ANAP Grubunu anlayışla karşılıyo
ruz; çünkü, onları meydanlarda yedikleri seçim dayağı çarpıttı; ama, ben soruyorum : Refah 
Partisine ne oluyor? Her halde sizi de 7 Haziran seçimleri çarpmış olacak ki, böyle baştan ken
dinizi inkâr eden gensoru önergesiyle ortaya çıkıyorsunuz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Fakir fukaranın hesabını soruyoruz, bankala
rın hesabını soruyoruz. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — O zaman Faysal Finansın da hesabını soralım, 

MLTSTAFA BAŞ (İstanbul) — Hiç kimseye ait değiliz. Faysal Finansı da getirin. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Ne oldu, size dokundu mu yoksa?... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Böyle savunma olmaz. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Tamam, tamam.., 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta buradan ilgili gensoruyu izlerken içim burkuldu. Refah 
Partisi Grubu adına konuşan sevgili kardeşimiz, buradan, bir bakanımız için, "Bakan, emri 
dinlemeyen bir görevliyi görevden aldı" diye feryat ediyordu, 

Aslında, Sayı bakanlar bir konuyu yanlış anlıyorlar. Bir görevli nasıl görevden alınır veya 
nasıl uzaklaştırılır; lütfen o sözcüyü çağırıp, geçmişteki uygulamaları ile ilgili bir sorsunlar, 
O zaman, o sayın zat bir yerde yetkiliyken, ben de Altındağ İlçe Başkanı idim. Kendisini bir
kaç sefer mahkemeye vermek durumunda kaldım. 

Sevgili bakanlar, o zamanki uygulama şu id i : Önce, çalışana beyaz bir kâğıt verilir, istifa
sı istenir. Olmazsa, daha zor bir işe sürülür. Olmazsa, kurulan çete tarafından dağa kaldırılır. 
Biz bunları yaşadık. 

Sevgili Refah Partisi Grubu, hâlâ size karşı sevgi ve sempati ile doluyum; ama lütfen, özü
nüz ile sözünüz birbirine uysun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Uyuyor, 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Konuya gelelim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Konudayız efendim, konudayız. 

Diğer önergelerde olduğu gibi, burada da niyet, üzüm yemek değil, bağcı dövmek, 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Çağlar'dan bahset. 

BAŞKAN — Yerimizden müdahale etmeyelim lütfen. 

— 212 — 



T.B.M.M. B : 86 23 . 6 . 1992 O : 1 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Bunu da anlayışla karşılıyorum. Çünkü, Sayın 
Çağlar, bu Hükümetin kuruluşundan bugüne kadarki işleyişinde çok önemli görevler üstlen
miştir ve değerli hizmetleri olmuştur. 

Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri; SHP ve DYP Koalisyon Hükümetini rakamlar ile izah 
etmeye çalışırsanız, yanılırsınız. 30 Kasımda bu Hükümetle, Türkiye'nin onyıllardır özlemini 
çektiği bîr siyasal konsensüs, bir siyasal birlik sağlanmıştır. Hatta son günlerde duyuyoruz; 
12 EylüPün yaratıcıları, "Eğer ülkenin siyasetçileri böylesi bir anlayış içerisinde olabilselerdi, 
12 Eylüle bile gerek duyulmazdı" demişler. 

O yüzden, bu Koalisyon Hükümetini -açıkça belli ki- yıpratmak üzere peşpeşe getirdiğiniz 
ya da getirmeye çalışacağınız her gensoruda mutlaka siz yargılanacaksınız: bunu böyle bilesi
niz. Çünkü, bu Hükümetin uzak hedefleri, yarına bakışı, Cavit Çağlar'ın da kişisel çıkarları
nın üstündedir, bir başka arkadaşımızın da kişisel çıkarlarının üzerindedir. Çünkü, iki büyük 
devlet adamı olan Sayın Demirel ve Sayın İnönü, birlikte, yarınların aydınlık, gelecek Türkiye-
sini yaratabilmek için yola çıkmışlardır. 

Sevgili Genel Başkanınız sık sık buraya çıkar, -zevkle izleriz- hep bizi birbirimize benze
mekle ve pansumancılıkla suçlar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yalan mı? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Sevgili Refahlılar, gelin siz, eski sabıkalılara ben-
zemeyin, pansumancılığı bırakın. Eğer gerçekten ülkenin geleceğine yönelmek istiyorsanız, eğer 
gerçekten çağdaş, demokratik bir Türkiye'yi yaratmak istiyorsanız, buyurun; demokratik ana
yasayı birlikte tartışalım, yaratalım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Millî Güvenlik Kurulunu kaldırın. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Buyurun, adalet reformunu birlikte yaratalım. 
Buyurun çalışma yaşamı ile ilgili reformu birlikte yaratalım. Buyurun, toplumsal uzlaşmayı 
birlikte yaratalım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Millî Güvenlik Kurulunun kaldırılmasını getirin... 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Söyledikleriniz taslağa yansısın... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Taslağın ta içinde. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dedim ki, "Bu Hükümet, her şeyiyle birlikte bir kon
sensüstür, bir siyasal uzlaşmadır." Yani, geçmişin siyasal geleneği ve birikimiyle bu uzlaşmayı 
bugüne taşıyan, bu toplumun 40 yıldır özlemini çektiği CHP-SHP'si ve devamı siyasal partile
rin geniş bir uzlaşma zeminidir. Aynı Hükümet içerisinde, işverenden işçisine, esnafından sa
natkârına kadar da bir uzlaşma vardır, bir arayış vardır; çünkü, bu ülke, hepimizin ortak de
ğerlerini paylaştığı, hepimizin içinde yaşadığı bir ülkedir. 

Ben, bugüne kadar Sayın Çağlar'ı ve Hükümetimizi, Türkiye demokrasisine yaptığı kat
kılarından ötürü kutluyorum ve bundan sonra da gensoru gibi ciddî bir mekanizmanın, böyle 
gayrî ciddî bir şekilde kullanılmamasını diliyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Bursa 

Milletvekili Sayın Turhan Tayan; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Refah Partisi Grubunun, Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar hakkında verdiği gen
soru önergesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce Meclisi 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Önerge üzerinde ilk sözü alan ve, konuşan, aynı zamanda önerge sahibi eski Adalet Baka
nı Sayın Şevket Kazan, konuşmasının başında, polemik yapmayacağını, demagoji yapmayaca
ğını ifade etti; kuzu postuna büründü; fakat burada âdeta bir canavar kesildi. 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Belgeleri ortaya koyunca canavar mı kesildi? 
Belgeleri konuştu, ortaya koydu. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Belgeli konuştu. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — İmparatora karşı canavar olmak lazım. 

BAŞKAN — Efendim, yerimizden müdahale etmeyelim. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Sözünde durmadı, ticarî itibara saldırdı, siyasî itibara 
saldırdı, haysiyetlere saldırdı; geçmişine girdi, geleceğine girdi, bir tek, Batı Trakya'da doğdu
ğu günlerle ilgili iddialarda bulunmadı. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Onu da sen söyle bari. 

TURHAN TAYAN (Devamla) —• Değerli üyeler, önerge sahibi, hisse senetleri satıldığı sö
zü edilen KUTLUTAŞ Şirketinin içinde bulunduğu malî sıkıntıyı önergesinde de, burada da 
tekrarladı; nedenini de tekrarladı. Neden tıkandıklarını, nereden sıkıntıya düştüklerini ifade 
etti. Suudi Arabistan'daki inşaatlardan alacaklarını alamadıklarından bahsetti. Geçmiş dönem
lerdeki otoyol inşaatlarından alacaklarını alamadıklarını ifade etti. KUTLUTAŞ Şirketi, Tür
kiye'nin itibarlı, ciddî bir şirketidir. Bu şirket, bugüne kadar, "Sıkboğaz edildim, benim hisse 
senetlerim elimden alındı" şeklinde ima yollu bile bir beyanda bir ihsasta bulunmamıştır. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Bulunamaz ki... 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Bulunur, bulunur; yürekli ve imanlı insanlar bulunur. 
Geçmişte, tüm devletin imkânlarıyla üzerine gidilen Sayın Cavit Çağlar direndi, eyvallah et
medi, fabrikasının bir tek taşını kimseye vermedi. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yağdanlık etme. ı 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Niye bağırıyorsun, bağırma. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kazan, önergesinin dışına 
çıktı, Vakıflarla ilgili konuya girdi. Konu, burada açıldığı için, burada konuşulduğu için üze
rinde fazla bir şey demeyeceğim; yalnız, bildiğim birkaç hususu ifade etmeden de geçemeyece
ğim. Nedir bu hususlar?.. Bu vakıf arazisi, 50-60 bin lira kirayla birilerinin kullandığı ve icara 
tuttuğu arazidir. Sayın Çağlar, daha milletvekili olmadan çıkmış, burayı kiralamış. Nasıl kira
lamış?.. Üstelik, aylığı 7 milyon lirayla kiralamış. Üzerine tesis yapmak istemiş; "Ben buraya 
tesisi yaparım, bir müddet sonra bu tesisi bilabedel vakıflara hibe ederim, iade ederim" demiş. 
Bunun günah olan tarafı nedir? 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Mahkeme yanlış karar vermiş o halde. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Mahkemeye niye gitti? 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli hatip, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Vak
fından bahseder. Bursa'nın yüzde 85'i vakıf arazisidir. 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Mahkemeye niye gitti? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Mahkemeye de geleceğim. 
Değerli arkadaşlarım, bu mahkeme, kişi ile müessese arasında cereyan etmiş, mahkeme 

bir karar vermiş; karar rafa kaldırılmış!.. 
Değerli arkadaşım Adalet Bakanlığı yapmış bir zattır. 1990 yılında açılmış olan tahliye 

davasının sonuçlanmasından sonra Medenî Usul Kanununa göre pek tabiî ki, "Karar dosyası
nın hıfzına" şeklinde arşive kaldırılacaktır; bunu bilmemek ayıp, öğrenmemek daha ayıptır. 
Sayın bakan, bunu bilgisizliğinden değil... • -

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — İnfaz edilmemiş. 
TURHAN TAYAN (Devamla)'— Efendim, infaz edilip edilmediği hususunda adalet me

kanizmasına gölge düşüremezsiniz/Sayın Cavit Çağlar Adalet Bakanı değildir, geçmişte de de
ğildir, bugün de değildir. Konu, 20 Ekim seçimlerinden önce cereyan etmiştir. , 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) *— Ekrem Ceyhun göz yumuyor, Vakıfları peşkeş 
çekiyorsunuz. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Kazan, Tütüncüler Ban
kası Genel Müdürünün Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne getirildiğinden bahsetti. Bu zat, 
genel müdür değildir, genel müdür muavinidir. Bu bahsi geçen yerler de halen Tütüncüler Ban
kasına 12 milyar liraya ipoteklidir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Kazan konuşması sırasında buyurdular ki, "Bu yer, bi
rinci sınıf tarım arazisi" dediler. 

Şimdi, Tarım Orman Köyişleri Bakanlığının 12 Haziran 1991; dikkatinizi çekerim, 12 Ha
ziran 1991.tarihli, Genel Müdür Yardımcısı Cevat Karal'm imzasıyla verilen rapor : "Tarımda 
kullanılan üçüncü sınıf arazi olduğu anlaşılmıştır" demektedir. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)*, r- Öteki rapora niye itibar etmiyorsunuz? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Kazan, "Cavit Çağlar 

Bakan olduktan sonra şirketlerinin yönetiminden ayrılmıştır, ancak menfaat ilişkisi devam 
etmektedir" buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, bir bakanın, bakan olduktan sonra şirketlerini Hilal-i Ahmer'e ba
ğışlayacağına dair bir hüküm mü var? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kötüye kullanmamak şartıyla... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — İnsan hak ve özgürlükleri, Anayasanın kişiye verdiği hak

lar, görevler, ödevler ne çabuk unutuldu? 
Değerli arkadaşlarım, bakın bir ayeti celile ne diyor... 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Besmele çek. 
TURHAN TAYAN (Devamla) —' 'Ey iman edenler, eğer fasihin biri size bir haber getirir

se onu araştırın. Yoksa, cahillik edip, bir topluluğa kötülük eder, sonra, yaptığınıza pişman 
olursunuz." (RP sıralarından "Araştıralım o zaman" sesleri) 

AHMET DERİN (Kütahya) — Araştıralım o zaman... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 99 uncu ve İçtüzü

ğümüzün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını istemek bazı şartlara bağlıdır. 
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Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisince denetim yolları vardır. Bunlar, sözlü soru, genel 
görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensorudur. Anayasamız ve İçtüzüğümüz 
bu denetim yollarını açarken, elbet, açıklanmasını istenen konuların ciddiyetini, önemini, id
dianın dayandığı delilleri dikkate almıştır. Bazen, düzeltilmesi istenen işlem için, ufak bir şüp
he için, yanlışlığın ikazı mahiyetinde bilgi almak, aydınlanmak veya aydınlatmak için bir sözlü 
soru önergesi kafi gelebilir. Bu konu, bir sayın milletvekilinin imzasıyla bir önergeye bağlana
bilir. Bir genel görüşmenin şartları, bir Meclis soruşturmasının şartları, bir Meclis araştırması
nın şartları farklıdır. Anayasamız ve İçtüzüğümüz farklı düzenlenmiştir. Tüm bu denetim yol
larının sonuçları da farklıdır. Bir Meclis soruşturması sonunda Yüce Divana gitmek vardır. 
Gensorunun sonucunda -daha farklıdtr- düşmek vardır pek tabiî. 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Düşmek var... Düşürelim... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Ciddî görülür, kabul edilirse, siyasî bir sorumluluk do

ğar, düşer. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu almış bir hükümetin bir bakanın düşürül

mesi ciddî bir olaydır. O halde, hükümet üyesinin düşmesiyle sonuçlanmak üzere verilen öner
ge ciddî olmalıdır. İddialar ciddî olmalıdır; olay açık ve seçik olmalıdır; inandırıcı deliller or
taya konulmalıdır. Hele iddia, haksız kazanç, görevi kötüye kullanma, devleti zarara uğratmak 
ise, daha da dikkatli olmak gerekir. 

Ortada yetimin hakkı vardır. Bununla beraber, suçlanan kimse bir bakan ve bu bakan ba
şarılı ve varlıklı bir işadamı, bir davaya kendisini adamış, her şeyini riske etmiş; davasına, mil
letine hizmet için siyasete girmiş bir kişiyse ve siyasete "Yasaklı Türkiye" döneminde, ortalığın 
toz-duman, yolların dikenli olduğu bir dönemde yasaklara karşı bir safta, önü karanlık bir 
yolda, çok kişinin "hayat yok" deyip kaçıştığı bir davanın ve liderin peşine düşerek girmişse, 
iddia ve isnat sahipleri dikkatli ve hassas olmalıdırlar; iyice araştırmalıdırlar. Yasaklı dönemde 
sus-pus oturanlar, şimdi demokratik haktan, kişileri karalamak için kullanmamalıdırlar. 

Bu titizlik gösterilmeden verilen gensoru önergeleri, "çamur at tutmazsa izi kalır" takti
ğinin sonucunu yaratır. Bununla birlikte, gensoru gibi çok önemli bir denetim yolu hafife alın
mış olur, kötüye kullanılmış olur, kimse Anayasal haklan kötüye kullanamaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi; Refah Partisi Grubunun verdiği gensoru öner
gesine bir göz atalım; şu iddialara ve dayandıkları delillere bir bakalım. 

önergede, hükümette iş adamlarına yer verilmiş olması, eleştiren bir üslupla ifade edil
miştir. Oysa, anayasal hak olarak her vatandaş milletvekili de, bakan da, başbakan da olabilir. 
Çoğulcu demokrasi anlayışı içinde Yüce Parlamentoda ve Cumhuriyet Hükümetlerinde toplu
mun her kesiminden ve her.meslekten temsilci bulunması ayrıca yararlıdır. Ekonominin ön planda 
olduğu dünyamızda tecrübeli iş adamlarının hükümetlerde bulunması yadırganmamalıdır. Ak
sine, siyasetin her zemini iş adamlarına -iş adamlığı da dahil- herkese, her kesime özendirilme
lidir. İş adamlarını siyasetten caydırıcı tutum ve davranışlardan demokrasimiz çok şey kaybeder. 

Bu önerge böyle bir olumsuz bir yaklaşımı sergilemektedir. İş adamlığını kusur ve suç için 
kaçınılmaz kabul etmektedir. 

Önergede dikkati çeken bir başka husus da; iddiaların takdim tarzıdır. Dördüncü parag
raftaki ifadelere bakınız. "Ortaya atılan şayialar kamu finans kurumlarını kendi şahsî menfa
atine alet ettiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir." Bu ifadelerle cumhuriyet tarihinde ilk defa 
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ihtimaller hesabiyle bir bakan düşürülmek istenmektedir. "İhtimaller şayialarla desteklenmekte 
ve beslenmektedir." Bunu biz söylemiyoruz. Bunu, bu ülkede Adalet Bakanlığı yapmış Sayın 
Kazan söylüyor. Varit olma ihtimali, varit olmama ihtimalinden kuvvetli imiş. 

Yedinci paragrafa "ihtimal" kelimesi üç yerde geçiyor^ 
Dokuzuncu paragrafa bakınız. "Hisselerin fahiş değer kazanması fevkalade manidardır." 

Yine devam ediyor; "Bundan Çağlar'ın elde ettiği fahiş kazanç anlamlıdır." Hiçbir ciddî delil, 
vesika teşebbüs ve sonuç gösterilmeden ihtimal ile, manidar tutumla, anlamlı davranışla, süb
jektif değerlendirmelerle bir bakanın haksız kazanç sağladığı ispata çalışılıyor. 

Sayın Kazan ve arkadaşları, hukukun temel kurallarını, insan hak ve özgürlüklerini hiçe 
sayarak bir mizansen hazırlamışlardır. Bu gensoru önergesinin amacı, gerçeklere dayanarak 
Bakan düşürmek değil, gerçek amaç, bakan karalamak, Hükümet üzerinde şüphe uyandırmak, 
istismara dayalıdır. 

Bu önerge çelişkilerle doludur. Bu önergenin hedefi, Sayın Çağlar değil, Cumhuriyet Hü
kümetidir, Demirel İktidarıdır. Değerli arkadaşlarım, bu önergenin hedefi, hedef saptırmak
tır. Zira bu Hükümet yolsuzluklarla mücadele için kurulmuştur. Bu Hükümet, Devlet idaresi
ne şeffaflık getirmiştir. Bu Hükümet, genel uzlaşma üzerine kurulmuştur. 

İşte, bu gensoru önergesi şayialarla Meclisi, Meclis gündemini işgal etmek, kamuoyunda 
istifham yaratmak suretiyle mevcut iktidarı yaralamayı, yıpratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç 
için Sayın Çağlar özel olarak hedef seçilmiştir. Bu davranış bile ayrı bir anlam taşır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz büyük bir borç batağı devralmıştır. Ge
çen on yılın yanlış ve sakat politikalarından nasibini almayan kalmamıştır. Herkes, her kurum 
belli şekillerde bu çürümeden, bu yanlışlıklardan etkjlenmiştir. Bunların arasında Nirvana'nın 
sahipleri de vardır. Batık kredilerden dolayı birçok kamu bankasının zora düştüğü bir gerçek
tir. Hükümetimiz, işbaşına gelir gelmez, bankalara münferit bir takibat talimatı vermemiştir, 
başlamış genel bir takibatın durdurulmasına dair bir tek telkin ve talimat gösterilemez. Nite
kim, geçmiş dönemlerde hayli borçlandığı, önerge sahiplerince de ifade edilen KUTLUTAŞ 
Şirketinin borçları ertelenmiş; aksine, şirketin isteği üzerine, kendi arzusuyla hukukî işlemlerle 
Emlakbank'a 40 milyar lira ödenmiş ve banka, alacağını tahsil edebilmiştir. Şu anda KUTLU
TAŞ üzerindeki, daha önceden başlamış tüm kamu alacaklarına ait takipler de devam etmektedir. 

Rehindeki hisse senetlerini kurtaran KUTLUTAŞ, hisse senetlerini dilediğine satmakta ser
besttir. Bu, bir hukukî ve ticarî işlemdir, özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Gümüş Motoru batıran zihniyetin temsilcileri, ölçü, rakam, kapasite değerlendirmede hâ
lâ yanlış yapmaya devam etmektedirler. Hisseleri satış konusu olan şirketleri monopol ve en 
büyük kapasiteli tesisler olarak göstermeyi, ağır sanayi sevdalılarına yakıştıramadım doğrusu. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ne diyorsun, ne?.. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, SİFAŞ ve POLİLEN Bursalıların 
öz sermayeleriyle kurdukları şirketlerdir. Zaman içerisinde bu şirketler Bursalıların elinden git
miştir, kaçmıştır. Bugün bu tesislerin yeniden Bursa'nın öz sermayesine kazandırılmış olması, 
Bursa'nm ayrıca bir gururudur. (DYP sıralarından alkışlar) 

önerge sahiplerinin, "dışarıdan ithal edilen sentetik ipliğin, ithal fonlarını yükseltmek su
retiyle Devlet Bakanı Çağlar'ın, sentetik iplik piyasasında fiyatlarla istediği gibi oynadığı, ka
zanç zemini hazırladığı" iddiası ayıplanacak, gerçek dışı bir iddiadır, insafsızlıktır. Zira, sentetik 
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polyester iplik ithaliyle ilgili, gümrük vergisi ve fonla ilgili 28 Aralık 1990 tarih ve 1326 sayılı 
karar hâlâ yürürlükledir. 28 Aralık 1990 tarihinden bugüne kadar bu kararla ilgili bir tek vir
gül değiştirilmemiştir. Tekrar ediyorum, sentetik polyester iplik ithaliyle, gümrüğüyle ilgili Aralık 
1990 kararnamesine bugüne kadar bir tek virgül ilave edilmemiştir. 

M. RAUF EI^TEKlN (Kütahya)— Yanlış söylüyorsun... Fonları ne yaptınız? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu tutarsız ve mesnetsiz iddia hangi vicdana sığar? 
önerge sahiplerinin son iddiaları ise gülünçtür, iddia sahipleri, Devlet Bakanı Cavit Çağ-

lar'ı, âdeta cadde köşelerindeki emlak komisyoncuları gibi göstererek küçültmeye kalkışmış
lardır. Hoş, onları da küçümsemiyorum ya. önergede bahsi geçen arazi, 1983 yılında alınmış, 
1984'e, 1985'te, 1986'da, 1987*de, 1988'de ve 1990 yılında genişlemesine devam etmiştir. 1991 
yılında bu araziye ilave edilen arsa parçası 633 metrekaredir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) <— Kazan, duy bunları!.. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şu anda arazi üzerinde 400 bin 

canlı hayvan kapasiteli bir ziraî işletme mevcuttur. Bu ziraî işletme, Demirtaş Belediyesi hudu
du içerisindedir. Demirtaş Belediyesi, Refah Partisindedir. Gördünüz mü arkadaşlar, Refahçı 
kardeşlerimizin kurduğu mizansen ne kadar tutarlı (!).. Refah Partili belediye, 201 hektarlık 
bir alan için imar planı yapmaya karar vermiştir. Dikkatinizi çekiyorum, Refah Partili beledi
ye, 201 hektarlık bir alanı imara açmaya karar vermiştir. 201 hektarın içerisinde 50 hektar, Devlet 
Bakanı Çağlar'ın yakınlarına aittir. Bu imara açılan 201 hektarlık alan içindeki 50 hektar, Ba
kanın yakınlarına ait diye cezalandırılacak mıydı? Refah Partili belediyeyi zorlayan mi olmuş
tur? Demirtaş Belediyesine lütuflar teklif edilmişmiş... Refah Partili Demirtaş Belediyesine ne 
gibi bir lütufta bulunulmuş, tek kelime yok. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Bakanın ve grubunun Bursa'da üç adet okulu vardır. 
Şimdi de Demirtaş'ta bir imam-hatip lisesi ve yurt binası yaptırmaktadırlar. Refah Partililer 
bundan rahatsız mı olmuşlardır? Bunlu bir lütuf mu kabul etmişlerdir? Sayın Bakan, şu anda 
inşaatı devam eden Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camiine de 100 ton demir 
bağışında bulunmuştur. Bunlar hayır hasenat işleridir. Bunlardan kimse rahatsız olmamalıdır. 

Bu yerlerle ilgili Emlak Kredi Bankasının en ufak bir ilgisi, ilişkisi yoktur. Tek bir yazı, 
çizi, tasarı,.protokol yoktur; hayal mahsulüdür, önerge sahiplerinin hayal gücü o kadar yük
sektir ki, âdeta araziye Emlak Kredi Bankasını ortak ettiler, inşaatları tamamladılar ve köşe 
başında daire satmaya başladılar. Saçma, bu kadar güzel düzülür değerli arkadaşlarım. 

Refahçı kardeşlerime bazı hakikatleri hatırlatmak gerekir. Isra Süresinin 36 ncr ayetinde 
şöyle buyurur : "İyi bilmediğin bir şeyi söyleme, arkasına düşme; çünkü, kulak, göz, kalp bun
ların yaptıklarından mesuldür." Ve yine Tırmizi'den rivayet bir hadisi şerife göre; Hz. Peygam
ber, uzunca bir nasihatten sonra Hz. Muaza sordu : "Bu dediklerinden hepsinin yerini tutan 
nedir, söyleyeyim mi? Evet. Ya Resul-ullah dedim, mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tutma
ya çalış dedi. Ya Resul-ullah bu sözlerimizden de mi hesaba çekileceğiz dedim. Herkesi cehen
nemde yüzüstü düşüren dillerinin söylediklerinden başkası mı zannedersin" buyurmuşlardır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sen bunları bilemezsin... Sen kimsin?.. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu hakikatleri, Refahçı kardeşlerimize faydalı olsun di

ye söylüyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Ben bunları nereden mi biliyorum? Ben, dedemin, anneannemin rahlei tedrisinden geli
yorum, siz nereden geliyorsunuz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükümet, aziz milletimizin büyük teveccühleriyle 
işbaşına gelmiştir; zor şartlarda gelmiştir. Büyük sorunları hazır bulmuştur. Sorunları, kısa 
zamanda akılcı çözümlerle önüne katmıştır. Anarşi ve terörle mücadelede belirli iyileşme sağ
lanmış, enflasyon rakamlarında -şubat ayından itibaren devam eden- düşüş görülmüş, aktif 
ve itibarlı bir dış politikayla Türkiye, dünyada önemli bir konuma gelmiş, kalkınma hamlesi 
başlamış, hastane kapıları fakir-fukaraya açılmış, devletle vatandaş kucaklaşmıştır. [ANAP ve 
RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] 

Bu olumlu gelişme, 20 Ekim seçimlerinde milletimizin yanılmadığının göstergesidir. Ar
kasında yüzde 48 halk oyu bulunan İktidarımızın oyu ve itibarı 7 Haziran seçimleriyle yüzde 
60'ı bulmuştur. Milletimizin bu kararı, doğru yolda olduğumuzun şaşmaz göstergesidir. 7 Ha
ziran seçimlerinden her siyasî parti birer mesaj almıştır; herhalde sizler de almışsınızdır. 7 Ha
ziran seçimlerinde hezimete uğrayanlar; karalamayla gerçekleri saptırarak moral peşindedirler. 
7 Haziranda yapılan seçimde Doğru Yol Partisinin, Bursa'da yapılan beş belediye başkanlığı 
seçimini de kazanmış olması, Refah Partisini hayli üzmüş; hele hele Refah Partisinin bizzat 
adaylarının ve parti teşkilatının seçimden evvel Kınık Meydanına götürdükleri kullanılmış do
zer, "Kazandığımız takdirde size hibe edeceğiz" dedikleri dozer; kaybettikten sonra, ertesi gün 
tırıs gitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tayan, sürenizi 9 dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Teşekkür ediyorum. 
z Bunun üzüntüsü içerisindeki Refah Partili kardeşlerimiz moral arayışındadırlar. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Nerede sizin dozerler? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ambulanslar nerede? 

TURAN TAYAN (Devamla) — Bu önerge böyle bir anlayışın örneğidir, ürünüdür. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte bu nedenlerle bu önergeyi ciddî bulmuyoruz. Bu 

önergeye DYP Grubu olarak ret oyu vereceğimizi ifade ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın hatip konuşmasında... (DYP sırala
rından gürültüler) » ' 

BAŞKAN —r Sayın Kazan, işitemiyorum, anlaşılmıyor. Komisyon mikrofonundan söyler 
misiniz? Çünkü, duyulmuyor. . 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın hatip konuşmasının başlangıcında 
bizi tavsif etmek ihtiyacını duydu; olabilir; ancak, bu tavsifi yaparken "Kuzu postuna bürün
müş canavar" diye tavsif etti. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) O nedenle, sataşmıştır... 
Bu konuda İçtüzük hükümlerine göre söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayan Tayan, Sayın Kazan'ın beyanını takip edebildiniz mi? İddia buyurdu
lar ki... , 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Katılmıyorum. Böyle bir maksat ortaya koymak istemedim 
Sayın Başkan. > 
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BAŞKAN — Yani, "Canavar'-'ı, şık olmayan ya da yaralayıcı, kaba bir anlam kastıyla 
, değil; olumlu... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Siyasî anlamda kullandım. 
BAŞKAN — Yani, hayırlı bir canavar olarak... (Gülüşmeler) 
Efendim, Sayın Kazan, lütfederseniz bunu böyle bağlayalım. 
Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, hakkında gensoru açılması istenen ilgili Bakan sıfatıyla Devlet Bakanı Sayın Çağ-

lar'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasamızın 99 uncu, İçtüzüğümüzün 107 nci maddeleri uyarınca, Refah Partisi Grubu tara
fından verilen gensoru önergesi dolayısıyla Yüce Meçisin huzurundayım. Bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Burada iddia olunan konuların çoğuna grup sözcüleri cevap verdiler. Onların değindiği 
konulara değinmek istemiyorum ve değinmeyeceğim. 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonucu kurulan Hükümetimiz, 30 Kasım 
1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alarak, göreve başlamıştır. Ben de, Sa
yın Başbakanımın tensibiyle, Cumhuriyet Hükümetinde Devlet Bakanı olarak vazifelendiril
dim. Her devlet bakanı gibi benim görev alanım da Sayın Başbakanım tarafından belirlendi. 
Bunu, hayatamın en şerefli olayı sayıyorum. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sen düşersen Hükümet mi düşer? 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Hükümetimiz işe demokratik bir parola ile başlamıştır. Parolamız şeffaf yönetim ve konu
şan Türkiye'dir. Gensoruyu bu demokratik inançla karşılıyorum. Devlet, millete hizmet için 
vardır. Kamu kuruluşlarının sahibi millettir. Bize düşen görev, milletimize karşı açık olmaktır. 
Bize düşen görev, milletimize karşı adaletli olmaktır. Bu inançla Refah Partisi Grubunun gen
soru önergesini memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bir işadamıyım, sanayiciyim. İşadamının, sana
yicinin, milletvekili ya da bakan olmayacağına dair bir kayıt nerede vardır? 

CEM KOZLU (İstanbul) — Onu diyen yok zaten. 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Devamla) — Bu görevler, işadamına, dünyanın 

hangi ülkesinde yasaklıdır? ' 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kötüye kullanana yasaktır. 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Devamla) — Nitekim, gensoru önergesi sahipleri 

de, bir işadamının bakan olmasını tabiî karşılamaktadırlar ve önergelerinde de bu gerçeği ka
bul etmişlerdir. Bir işadamının bakan olması, onu geçmişten kopartamaz. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakan olduğum gün işlerimi, fabrikalarımı devretmem, hisselerimi satmam düşünülemezdi. 
Uygar âlemde, evrensel değerlerin geçerli olduğu çağımızda böyle bir düşüncenin peşinden gi
decek tek kişi yoktur. Siyasî mevki ve makamlar geçicidir. Hepimizin görevi bir gün gelecek 
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ve bitecektir. Siyasî görevlerimizin bittiği gün döneceğimiz yer, işimiz ve mesleğimizdir. Kaldı 
ki, ben, ülkemiz şartlarında büyük sayılacak, hem de çok büyük sayılacak birçok fabrikanın 
kurucusuyum. Siyaset yoluyla kamu hizmetine başlamadan önce kurduğum fabrikalarda 10 
binin üzerinde vatandaşımıza iş imkânı yarattım, aile fertleriyle birlikte 50 bin Türk insanına 
ekmek kapısı açtım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Kurucusu bulunduğum şir
ketler son 4 yıl içerisinde 134 milyon dolarlık ihracat yapıp ülkeye döviz getirmiştir. Bunları 
kurmak ve yapmak yetmez; korumak, geliştirmek ve yenilemek gerekir. Meşakkatli ve çileli 
bir iştir. 50 bin kişinin ekmek kapısını açık tutmak için, sarf edilen gayretlerin kaynağı inanç 
ve vicdandır. 

Bu vesileyle bir başka konuyu da, büyük bir açıklıkla, Türk kamuoyuna duyurmak istiyo
rum. Kurucusu bulunduğum şirketlerin ne vergi dairelerine ne de Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bir kuruş borcu yoktur. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) Ziraat Bankası borcu ne oldu Sayın Bakan? 

" DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Devamla) — Ayrıca, kurucusu olduğum şirketler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden yeni geçen Vergi Tahsilatının Hızlandırılması Yasasından 
da yararlanmamıştır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Alameti farikamız dürüst
lüktür. Buraya, dilerdim ki, önemli bir müessesenin, gensorunun kullanılmasında belgeyle ge-
linseydi; ama, dedikodu ve lafla gelindi. Ben, Ziraat Bankasına olan 18 milyarlık borcumu fa
izleriyle birlikte 176 milyar olarak ödedim. Siz, bana değil de borcunu ödemeyenlere bakın. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sizin içinizde de ödemeyenleri biliyoruz; onları 
söyleyerek o seviyeye inmek istemiyorum. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Kimse, onları söyle! 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Söyle, söyle! 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; bütün ticarî işletmeler gibi, kurucusu olduğum işletmelerin de bankacılık sektörüyle irti- . 
batlı olması tabiîdir, doğaldır. Bu irtibatlar, milletvekilliği ve bakanlığımla başlamış değildir; 
yıllardır süregelen bir ilişkidir. Bir işletmenin sahibinin Cavit Çağlar olması, bir ticarî işletme
nin özünü değiştiremez. İşletmeler, ekonomik hayatımızın parçalarıdır, ekonominin kuralları
na tabidirler. 

Hiçbir mecburiyetim olmamasına rağmen, Hükümette görev aldıktan sonra işletmelerde
ki yöneticilik görevlerimi de devrettim. -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, gensoru önergesindeki iddialara özet olarak 
cevap vermek istiyorum. KUTLUTAŞ Grubuna dahil şirketlerin bankalarla olan ilişkilerinde
ki olumsuzluklar Hükümetimiz döneminde değil, geçmiş hükümetler döneminde başlamıştır. 
Ayrıca, bizden önceki hükümet zamanında KUTLUTAŞ Grubu şirketleri hakkında hiçbir ta
kibat yapılmamıştır. Hükümetimiz döneminde, hiçbir kamu bankasına ayrıcalık yapılmadığı 
gibi, kanunî takip işlemlerine herhangi bir müdahalede de bulunulmamıştır. Türkiye Emlak 
Bankası, KUTLUTAŞ Şirketler Grubundan alacaklarını tahsil amacıyla 1992 yıh'başında ya
sal takip işlemlerine başlamıştır. Bu işlemler halen sürdürülmektedir. 

Diğer yandan, KUTLUTAŞ inşaat, ticaret ve sanayi şirketlerine Emlak Bankasınca 22,5 
milyar lira limitli kredi açılmış ve bu kredinin teminatı olarak da Grup firmalarından SİFAŞ 
Anonim Şirketine ait 5 milyon 750 bin adet hisse senedi rehin alınmıştır. Bankaca, ocak ayının 
başlarında ilgili firmadan 23 milyar lira nakit ve 2,5 milyon dolarlık 15.6.1992 tarihli senet 
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alınarak kredi tasfiye edilmiştir. Nitekim, söz konusu, 15.6,1992 tarihli senet de 17.6.1992 tari
hinde 17,2 milyar olarak nakden tahsil edilmiştir. 

Bu suretle Emlak Bankasının KUTLUTAŞ ile irtibatlı 40 milyar liralık riski de ortadan 
kalkmıştır. 

Şu hususu da belirtmek isterim ki, söz konusu şirket hisseleri borsaya kote edilmiş hisse 
senetleridir; her zaman alınıp satılabilir. Bahse konu hisseler de kurucusu olduğum şirketlerce, 
önergede belirtilen rakamların çok üzerinde değerle alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, büyük bir Ülkedir. Devletin iktisadî hayata 
müdahalesini en aza indirmeye çalışan ekonomik hedefimizde, özel sektörün giderek artan önemi 
vardır. Tekstil piyasasının ihtiyaç gösterdiği dışarıdan ithal edilen ipliğin ithal fonlarının yük
seltilmesinin, Bakan Cavit Çağlar ile ilişkisinin kurulması, önce iktisadî anlayışımızla terstir. 
Hükümetin, sektörlerin ihtiyaçlarına göre, iktisadî yönlendirmeler yapması esastır. "Bu sek
törde şu bakanın hissedar olduğu fabrikalar da var, yanlış anlaşılır, bu tekliften vazgeçelim" 
derseniz, ekonomiye darbe vurursunuz. Kararlar, kişiler için değil, sektörler için alınır ve uy
gulanır. Kaldı ki, poliyester iplik ithalinde uygulanan fonların ve gümrük vergilerinin miktar 
ve nispetleri en son 28.12,1990 gün ve 1990/1326 sayılı kararla Anavatan Hükümeti tarafından 
tespit edilmiştir. Bu, Sayın Yıldırım Akbulut Başkanlığında kurulan hükümetin aldığı karar
dır. Bu karardan başka değişen bir şey Varsa koyun burada ortaya. (DYP sıralarından alkışlar) 

Gensoruda iddia edilenin aksine, durumun Hükümetimiz dönemiyle hiçbir ilgisi yoktur 
ve bu konuda başka bir karar da mevcut değildir. Duruni böyle iken, gensoruda bu iddianın 
da yer almasına anlam veremediğimi belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoruda yer alan diğer bir konuya geçiyorum : Hal
kın yüzlerce dönüm arazisini kapattığım söyleniyor. Halen, ailemin sahip olduğu 66 parselden 
oluşan 565 bin metre kare arazinin, 66 parseli de 1983 ilâ 1990 yıllarında yani, Bakan olmam
dan önce alınmıştır. Tapular açıktır, her türlü inceleme yapılabilir. Bu arazilerin üzerine 400 
bin canlı hayvan kapasiteli kurulu tesislerde tavukçuluk ve kavakçılık yapılmaktadır. Diğer yan
dan, bölgedeki halkın isteği üzerine, bölgeye yakında hizmete girecek olan, biraz evvel sayın 
grup sözcümün de söylediği, Cavit Çağlar adını taşıyan bir lise ile öğrenci yurdu yaptırmakta
yım. Yapılmakta olan okul ve öğrenci yurdu, yaptırdığım ne ilk ne de son okul ve ne de son 
yurt olacaktır. 

Ayrıca, önerge sahibinin, bu gibi hizmetlerin yapılmasından neden rahatsız olduğunu an
lamak da mümkün değildir, önergede sözü geçtiği gibi, konut konularıyla ilgili olarak Türkiye 
Emlak Bankasının, Bursa'nın herhangi bir ydrinde arazi alması, proje geliştirmesi, inşaat yap
ması ve bu işlerle ilgili ortaklıklara katılması söz konusu değildir, (DYP sıralarından alkışlar) 
Bu iddia da diğerleri gibi tamamen gerçek dışıdır. 

Ayrıca, bankanın Bursa Demirtaş Belediyesi sınırları içinde yer alan bir arazi üzerinde ya
pılacak inşaat projesine ortak olması iddiası da varit değildir. Bu konuda, bankaya, bahse ko
nu şirketler tarafından hiçbir talepte bulunulmamıştır. 

Ayrıca, bugün aldığım bir bilgiyi de sizlere sunuyorum. Refah Partili Demirtaş Belediyesi
nin 18.6.1992 Cuma günlü, 16 sayılı kararıyla yörenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, öner
gede bahse konu alanın da içinde bulunduğu, 2 500 dönümlük alan imara açılmıştır. Buyurun, 
faksla şimdi gelen belgesi... Sizin belediyeniz, yasal olmayan bir iş olsaydı yapar mıydı?.. (DYP 
sıralarından alkışlar) . 
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Şayet önerge sahipleri kendi insiyatiflerindeki belediyeden konu hakkında bilgi alma ihti
yacını duysalardı, böyle yalan, yanlış bilgilerle dolu önergeyi huzurunuza getirmez ve Meclisi
mizi meşgul etmezlerdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru sahipleri, önergelerinde şayia ve ihtimallere 
dayandıklarını beyan etmekte ve kaynak olarak sadece şayia ve ihtimallere dayanmaktadırlar. 
Şu inancımızı açıkça tekrarlıyoruz; ikibin yıllık insanlık tarihinin en muhteşem eseri hür parla
mentolardır. Bu muhteşem çatı altında sadece şayia ve ihtimallere dayanarak denetim görevi 
yapmaya kalkışmak, çağdaş hür parlamento fikriyle bağdaşmaz. 

Bu gensoru ciddiyetten uzaktır. Gensorunun hafifliği, bizi ağırbaşlı davranmaktan, ciddi
yetsizliği ise, Yüce Heyetinize doğrulan anlatmaktan uzak tutamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980 yılında askerî darbenin hedefi olmuş bir Baş
bakanın yanında oldum, siyasete bu nedenle girdim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) İşimi ve servetimi değil, önce ülkemi ve milletimi düşündüm. Şayet, işimi ve ser
vetimi düşünseydim, politikanın en ağır şartlarda yapıldığı o günlerde politikaya girmezdim. 

Kendinden yana olmayan işadamına hayat hakkı tanımayan bir zihniyete karşı mücadele 
verdim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Aylarca, hesap uzmanları, mü
fettişler fabrikalarımdan çıkmadı. Şayet, en ufak bir kanunsuzluğumuz, yolsuzluğumuz bu
lunsaydı, bugün huzurunuzda olamazdım. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Demokrat ve büyük Türkiye, yaşadığım ıstırapları unutturacak tek hedeftir. Liderimin ya
nında, bu büyük hedefin mücadelesini veriyorum ve arkadaşlarımla da, ömrüm olduğu müd
detçe vermeye devam edeceğim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Aileme 
bırakacak en onurlu miras da bu olacaktır. 

Önerge sahibi Gruba sesleniyorum : Biz bu demokrasi mücadelesini yapmamış, biz refe
randumda Türkiye'yi adım adım dolaşmamış olsaydık, sizler şu anda oturduğunuz sıralarda 
yoktunuz. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben servetimi alın teriyle kazandım, siyaseti en güç şartlar içinde 
yaptım. Ülkede yaprak kıpırdamazken siyaset kavgasına giren bir işadamının servet kaygısı ola
maz. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Ben, işadamlığını da, siyaseti de Allah ile kul ara
sına girerek değil, Allah rızası için yaptım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkındaki gensoru önergesi

nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, 15 imza ile, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun açık oyla

ma suretiyle belirlenmesi istenmiştir; önergeyi okutuyorum; mümzileri arayacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar Hakkında verilmiş bulunan gensoru oylamasının açık 

oylama olarak yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Ahmet Dökülmez Ahmet Arıkan 
Malatya Kahramanmaraş Sivas 
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İsmail Coşar 
Çankırı 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abit Kıvrak 
Konya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Hasan Mezarcı 

tstanbul 
Abdullatif Şener 

Sivas 

BAŞKAN — Şimdi, imza sahiplerinin burada olup olmadıklarını arayacağım. 
Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. ' „ • • • ' • 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Şevket Kazan?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Abdullah Gül?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. 
Hasan Mezarcı?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Abdullatif Şener?.. Burada. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekillinin basılı oy pusulasını oy kupasına atması 

şeklinde yapılmasını kabul edenler işaret buyursun... (DYP sıralarından "yok yok" sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, biraz var, biraz yok. 
Dinlemezseniz, tabiî böyle olur. İşaretçiler de dalgın. Ne yapacağız?.. (DYP sıralarından 

"Bir daha oyla" sesleri) Oylamaya geçtik; hani dönüş yoktu... Döneceğiz... (DYP sıralarından 
"Anlaşılmadı" sesleri) 
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Değerli arkadaşlarım, oylama üç türlü yapılır : Ya oy kupası kürsü önüne konulur, adı 
okunan sayın milletvekili gelir, adı soyadı, seçim çevresi yazılı pusulasını atar veya oy kupası 
sıralar arasında dolaştırılır, arkadaşlarımız kendilerine ait koçanlardan kopardıkları pusulala
rı atarlar veyahut adı okunan sayın milletvekilleri bulunduğu yerden ayağa kalkar, "kabul, ret, 
çekinser" der. 

Şimdi, bu üç şekilden hangisini yapacağımıza dair iradenizi tespit etmek istiyorum. Anla
şıldı mı efendim? ("Anlaşıldı" sesleri) 

O zaman, soruyorum : Açık oylamanın, basılı oy pusulalarının oy kupaları kürsü önüne 
konulmak suretiyle, adı okunan milletvekilinin oy pusulasını atması şeklinde yapılmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin bulunduğu yerde ayağa kalkarak "kabul, ret, 
çekinser" demek suretiyle yapılmasını kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin oy pusulasını sıralar arasında dolaştırı
lan oy kupalarına, kendi koçanlarından kopardığı basılı oy pusulalarını atması şeklinde yapıl
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamaların sonucunun ilanının akabinde, daha önce 
almış bulunduğunuz karar uyarınca, Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekillerinin verdiği çevre konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmesini ya
pacağız. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın oylarını süratle kullanmalarını, oy kullanmayan milletvekili 
kalmamasını rica ediyorum. 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilkri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkan-
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 
(UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüşmek, bu konuda ya
pılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydı 
Güven Gürkan'ın; Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında tartışılan konuları, 
kabul edilen belgeleri ve alınan kararlan görüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar 
ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla; Anayasanın 98 inci, İçtüzüğümüzün 
100 ve 101 inci maddeleri uyanınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin, sunuşlar bölümünde 
okunmuş bulunan önergelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze.göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda sırasıyla Hükümete, si

yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz vereceğim. 
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tik sözü, Hükümet adına, Çevre Bakanı Sayın Bedrettin Doğancah Akyürek'e veriyo
rum. 

Buyurun efendim. ı 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; dünyada insanlık ölçüleriyle büyük boyutlara ulaşmış çevre sorunlarının 
görüşüldüğü İkinci Dünya Çevre Konferansı dolayısıyla Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grup Başkanvekillerinin müşterek olarak vermiş oldukları genel görüşme önerge
sini canı yürekten destekliyoruz. Çünkü; çevre konusu, biraz evvel söylediğim gibi, dünyada 
insanlık bakımından büyük boyutlara ulaşmıştır. Konunun milletimiz, halkımız nezdindeki re
aksiyonu da gayet müspettir; hatta ve hatta, halkımız bu konuda devletimizin, idarecilerimizin 
de önündedir. O bakımdan, bu önergeyi Hükümet adına destekliyoruz ve genel görüşme açıl
masını da diliyoruz. 

i • ', • • ' • • • • • . • 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gensoru önergesiyle ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi sona ermiştir. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Atilla Mutman. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; çevreyle ilgili öngörüşme için, SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum; çünkü, çevre 
olaylarında Stockholm zirvesinden sonra, yakın geçmiş günlerde yaşanmış Rio de Janeiro zir
vesinde, özellikle çevreye önem veren ülkelerin katkılarını ve elde ettikleri neticeyi fevkalade 
memnuniyetle karşıladık. Bu ışık içerisinde, SHP Grubu olarak, genel görüşme açılmasını yü
rekten destekliyoruz. Bu umutla, hepinize saygılar sunarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. (SHP 
şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutman. ' 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; biz de, verilen genel görüşme önergesini olumlu bulduğumuzdan dolayı, genel görüş
me açılmasına katıldığımızı beyan eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Gürol Soylu. , 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Rio'da yapılan çevre konferansıyla ilgili Sayın Bakanımızın burada kısa konuşması üzeri
ne, bir dahaki birleşimde görüşülmek üzere, biz de ANAP Grubu olarak genel görüşmenin 
açılmasını talep ediyoruz. 
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Hazırlıklarımızı, sizlere bir dahaki görüşmede arz edeceğiz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soylu. 
Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; müzakerelerin tamamı bakımından ben de söz almış bulunuyorum. Danışma Kurulunda, 
bu önergenin görüşülmesi hususunda mutabakata varılmıştır, bütün grup temsilcileri de öngö-
rüşmenin yapılması ve kabul edilmesi ve genel görüşmenin yapılması konusunda fikirlerini be
yan etmişlerdir; biz de aynı şekilde, bu genel görüşmenin yapılması sırasında tafsilatlı görüşle
rimizi ortaya koyacağız. . . ' * • • • 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Önerge sahibi olarak söz isteyen değerli üyeler, "biz de\' demek suretiyle, veciz bir bera

berliği sergilemiş bulunmaktadırlar; çünkü, tasnif için zamana ihtiyacımız, var. 
Böylece, genel görüşme öngörüşmesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Genel görüşme 

açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu konudaki genel görüşme, alınmış bulunan karar uyarınca, Genel 

Kurulun 30 Haziran 1992 Salı günkü birleşiminde yapılacaktır. 

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, sa
hibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddia
sıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkındaki gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : Kul
lanılan oy sayısı 349, kabul 127, ret 218, çekinser 1, geçersiz 3. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bu oylama sonucuna göre, gensoru açılması reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Haziran 1992 

Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.52 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Hcdit Dumankaya'nın, Keçiören'de bir baskın sırasında tutuklandığı 
iddia edilen kişilere ve bir Devlet Bakanı ile içişleri Bakanı lıakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Akın Gör^n'in yazılı cevabı (7/139) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Halit Dumankaya 
' İstanbul 

Soru: 
1. a) Bundan 2,5 ay kadar önce Keçiören'de bir hücre evi basılarak 11 kişinin tutuklandı

ğı haberi basında yer almıştır. Bu tutuklananlar içinde bulunan bir kişinin Devlet Bakanları
nızdan biri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne telefon edilerek serbest bırakılmak is-

" tendiği iddia edilmektedir. 
b) Böyle bir olay varit midir? Bu olay varit ise, bu olayda ismi geçen Devlet Bakanı kim

dir? 
2. İsparta-Eğridir Kemik Hastanesinin 81—86 arasındaki iki defa yıkıldığı iddia edilmekte 

ve bu işinde kardeşiniz Hacı Ali Demirel tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. Böyle bir 
iddia geçerli midir? Bu hastane inşaat sırasında iki defa yıkılmış mıdır? 

3. Yolsuzlukları soruşturmakla görevlendirilen Orhan Kilercioğlu ordudan emekli olduktan 
sonra bindenbif e 2 tır sahibi olduğu ve bunları birisinden hediye olarak aldığı iddia edilmekte
dir. Bu Urlar nasıl alınmıştır? Eğer, bu tırlar kendisine hediy edilmişse, buları kim hediye et
miştir? Ayrıca, Orhan Kilercioğlu'nun Pınar Et'in kurtarılması için çalışma yaptığı söylenmek
tedir. Orhan Kilercioğu'nun Yaşar Grubundan seçim kampanyası sırasında yüklü bir yardım 
aldığı iddia edilmiştir. Yaşar Grubundan ne kadar seçim yardımı almıştır? 

XC. .. (. : 
Devlet Bakanlığı ; 19.6.1992 

Sayı: B.02.0.006/200 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29.4.1992 tarihli ve A:oi.O.GNS.0.10.00.02-7/139-1283/5325 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevaplan

dırılmak üzere yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
masını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Akın Gönen 

Devlet Bakanı 

Soru: 1 
a) Bundan 2,5 ay kadar önce Keçiören'de bir hücre evi basılarak 11 kişinin tutuklandığı 

haberi basında yer almıştır. Bu tutuklananlar içinde bulunan bir kişinin Devlet Bakanlarınızdan 
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biri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne telefon edilerek serbest bırakılmak istendiği id
dia edilmektedir. 

b) Böyle bir olay varit midir? Bu olay varit ise, bu olayda ismi geçen Devlet Bakanı kim
dir? 

Cevap: 1 
İkibuçuk ay kadar önce Ankara İli Keçiören İlçesinde bir hücre evine yapılan baskın so

nucu yakalanan (11) kişiden birisinin serbest bırakılması için Devlet Bakanlarından biri tara
fından Ankara Emniyet Müdürlüğüne telefon edilmesi diye bir durum söz konusu olmadığı 
yapılan araştırmadan anlaşılmıştır. 

Soru: 2 
Isparta-Eğridir Kemik Hastanesinin 81-86 arasındaki iki defa yıkıldığı iddia edilmekte ve 

bu işinde kardeşiniz Hacı Ali Demirel tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. Böyle bir iddia 
geçerli midir? Bu hastane inşaat sırasında iki defa yıkılmış mıdır? 

Cevap: 2 
Söz konusu İsparta Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesinin: 
1. A Blok ve deney hayvanları 1 inci kısım inşaatı 1969, ek bina B-C blokları inşaatı 

1970, ikmal inşaatı 1973, hemşire müstahdem yatakhanesi ve ihata duvarı inşaatı da 1976 yıl
larında ihale edilmiştir. Bu taahhütler değişik zamanlarda ve keşif bedeline °7o 20 ilave edilse 
dahi ikmal edilemeyeceğinden, kararnameler gereği tasfiye edilmiş olup; toplam 31111 789 TL. 
nakit imkânı sağlanmıştır. 

2. Son olarak; inşaat sahasında zemin kayması nedeniyle bazı blokların yapımından vaz
geçilmiş ve proje tadilatı yapılmıştır. Kalan işlerin ikmali ile mezkûr taahhüdün içinde arazi 
kaymasını önleyici stabilite tedbirler yer almıştır. 

Sözkonusu iş; ikmal inşaatı adı altında ve 31.10.1982 tarihine kadar bitirilmek üzere, % 0,93 
tenzilatla Müteahhit Entaş Ege tnş. Nak. veTic. A.Ş.'ne 23.5.1980 günü ihale edilmiş ve 27.6.1980 
tarihinde de sözleşmeye bağlanmıştır. Daha sonra taahhüdün süresi 28.10.1984 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Kemik Hastalıkları Hastanesinin yapı alanı ve çevresindeki arazi profili nispeten kohez-
yonlu bir matris içinde iri çakıl, taş ve hatta blok ihtiva eden, genellikle geçirimli bir zeminden 
oluşmuştur. Bu nedenle, hastane inşaatının arkasındaki yamaçta ortaya çıkan hareketlerin sü
rekli olarak kontrol altına alınması ve yamaç stabilitesinin iyileştirilmesi amacı ile konu İTÜ 
profesörlerine incelettirilmiş, hazırlanan geoteknik rapor gereğince zeminde fore kazık ve kum 
kazıklar yapılması önerilmiştir. Müteahhit firma yapılan öneriler uyarınca bunu projelendir
miş ve Bakanlığımızca uygun görülerek tasdik edilmiştir. 

Yapının emniyeti açısından çok katlı blokların iki katı iptal edilmiş, karkası biten kat sö
külmüş ve inşa edilmeyen katların da yapımından vazgeçilmiş olup, keşif bedeline °/o 30 ilave 
edilerek 738 364 628 TL. lik iş yapılmıştır. 

16.7.1985 tarihinde geçici kabulü yapılan inşaatla ilgili olarak tespit edilen noksan ve ku
surlu işlerin müteahhit firmaca tamamlanamaması üzerine, kendi hesabına ihale edilmek sure
tiyle ikmal ettirilmiştir. 3.6.1988 tarihi itibariyle de kesin kabulü gerçekleştirilmiştir. 

Bunun dışında yapılması gereken, Esas Giriş + Çevre Aydınlatma + Giriş Kapısı+ Banka-
Kömürlük+Telefon Santralı ve Deney Hayvanları Ünitesi ile Kanalizasyon ve Tesisat Onarım 
işleri de 172 259'900 TL. harcama yapılarak bitirilmiştir. 
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Sözü edilen Hastane tamamen ikmal edilmiş ve kuruluşuna teslim edilerek, hizmete açıl
mıştır. 

Soru: 3 
Yolsuzlukları soruşturmakla görevlendirilen Orhan Kilercioğlu ordudan emeldi olduktan 

sonra birdenbire 2 tır sahibi olduğu ve bunları birisinden hediye olarak aldığı iddia edilmekte
dir. Bu tırlar nasıl alınmıştır? Eğer, bu Urlar kendisine hediye edilmişse, bunları kim hediye 
etmiştir? Ayrıca, Orhan Kilercioğlu'nun Pınar Et'in kurtarılması için çalışma yaptığı söylen
mektedir. Orhan Kilercioğlu'nun Yaşar Grubundan seçim kampanyası sırasında yüklü bir yar
dım aldığı iddia edilmiştir. Yaşar Grubundan ne kadar seçim yardımı almıştır? 

Cevap: 3 
Soruyla ilgili olarak Sayın Orhan Kilercioğlu'ndan alınan bilgiler aşağıdadır: 
"İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıri vermiş oldukları soru önergesinin 3 üncü mad

desinde şahsımla ilgili; 
x Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmamdan sonra, afaki bir beyanla birdenbire iki tır 

sahibi olduğumu bunların bana birisi tarafından hediye edildiğini ileri sürmüş ise de, 
Kimseden ne emekli olduğumda ne de sonradan tır almadığım ve hediye edilmediği gibi 

böyle birşey de yoktur. İddia uydurma ve yalandır. 

Ekim 1991'de yapılan seçimlerde Ankara 3 üncü Bölgeden aday oluşum sırasında da hiç 
bir kişi ve kuruluşdan şu veya bu nedenle maddî yardım almadım. Seçim çalışmalarımı tama
men kendi imkânlarımla yürüttüm. 

Emekli olduktan sonra Yaşar Holding'te bir süre çalışmam dışında ticarî sahaları içinde 
bulunan Pınar Et'in kurtarılması konusunda da yardımcı olmadım. Zaten böyle bir kurtarma 
konusu da mevcut değildir. 

Önergede benimle ilgili olarak yer alan tüm iddialar kavli mücerret, yersiz ve haksız isnat
lar niteliğindedir. , . . . ' . ' 

Hiç bir delile müstenit bulunmayan bu isnatlar çamur at ki tutmasada izi kalır türünden 
şahsımı yıpratmaya yönelik, kasta makrun bir mahiyet arzetmektedir. 

Hükümette uhdeme tevdi edilen görev nedeniyle bu tarz iddia ve isnatlarda bulunmak su
retiyle bir kısım çevrelerin siyasî çıkar ve amaçlar güttüğü açıktır. 

îddia sahiplerini, iddialarını kanıtlamaya davet ediyorum', bunu yapamayacakları içinde 
kamu oyu nezdinde müfteri olarak sıfatlandırılacaklardtr." 

2. — istanbul Milletvekili Halit Orlıan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 Saydı (YOK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı B. Doğancan 
Akyürek'in yazılı cevabı (7/194) 

- , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
• . . ' ; • Orhan Ergüder 

İstanbul 
Sorular: , 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
— , 2 3 0 — . 
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net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 Sayılı (YÖK) Yasasının 38, 39 ve 40 inci maddele
rine göre ataması yapılan Üniversite Öğetim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya üc
retlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

" T.C. 
Çevre Bakanlığı 2.6.1992 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı: PED/A.K. 1239-05474 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

21.8.1991 tarih ve 20967 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 443 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kurulan Bakanlığımızın Kararname ekindeki (2) sayılı cetvelle ihdas edilen 20 
adet Bakanlık Müşaviri kadrolarının 18 tanesi dolu 2 tanesi boş bulunmaktadır. 

Halen Bakanlığımızda görev yapan Bakanlık Müşavirlerinden Deniz Alper; Baş Danış
man, Ediz Hun; Bakanlığın İstanbul'daki Çevre sorunları ile ilgili hizmetleri, Hilmi Tbtar; özel 
Kalem Müdürlüğü, Mustafa Bozdemir; Basın Müşavirliğine yardımcı olmak üzere, Alparslan 
Erbil; Çevre Araştırma, Çevre Komisyonu TBMM ile Bakanlık arasındaki korodinasyonu sağ
lamakla, Tülin Basa; Laboratuvarın kurulması çalışmalarını yürütmek, A. Ümit özdiler; Çev
re Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığını yürütmek için, Ceyhan Yalçın; Çevre Eğitim ve Ya
yın Dairesi Başkanlığı emrinde, Cumhur Nas, Turan Çelebi, Ömer Böke, Ali Mennan Menna-
noğullan, Hakan Elmas, Mesut Taşçı; Çevre Kirliliğini önleme Fonu tarafından belediyelere 
yapılan veya yapılacak yardımların yerinde kullanıp, kullanılmadığı ile ilgili inceleme ve araş
tırmaları yürütmek amacıyla görevlendirilmişlerdir. Tamer Akınöz'ün Başbakanlığın 7.2.1992 
tarih ve 4676 sayılı yazısı ile Başbakanlıkta görevlendirildiği, Fehmi Başaran'ın 20.5.1992 tarih 
ve 38332 sayılı Kararname ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhesap Uzmanı olarak Kararna
mesi çıkmış olup, tebliğ tarihinden itibaren ilgili Kurumda göreve başlayarak Bakanlığımız ile 
ilişiği kesilecektir. 

2547 sayılı (YÖK) Yasasına göre görev yapmakta olan Turgut Balkaş, Uluslararası sözleş
melerden sorumlu olarak, Nelke tnanç ise Çevre Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını yürüt
mek üzere görevlendirilmişlerdir. Adı geçen Daire Başkanının asaleten atanması için Ankara 
Üniversitesinden muvafakati istenmiştir. 

Bakanlık Müşavirleri çalışmalarını eski Bakanlık binamızda yer olmayışından dolayı Devlet 
Bakanlıklarının bulunduğu binada Bakanlığıma tahsis edilen odalarda sürdürmektedir. Ayrı
ca İstanbul Caddesine taşınan Bakanlığımızın yeni binasında kendilerine yer tahsis edilmiştir. 

ilgi yazınızla istenilen bilgiler ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

B. Doğancan Akyürek 
Çevre Bakanı 
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3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kurban deri ve bağırsaklarının toplanmasına iliş
kin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/198) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyo-
rum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Kurban Bayramında Müslümanların kesmiş bulundukları kurbanların derisi ile bağırsak
larının toplanması hususu bir takım sürtüşmelere zorlamalara sebep olmaktadır. Deri ve ba
ğırsak toplama tekeli THK'na verilmek suretiyle vatandaşın iradelerine, inançlarına baskı ve 
ipotek konulmaktadır. 

Sorularım: 
1. Kurban deri ve bağıksaklarının toplanması bu yıl da yine sadece THK tekelinde mi 

olacak yoksa vatandaş istediği kişi ve kurumlara da deri ve bağırsağını verebilecek midir? 
2. Deri ve bağırsak toplamada başka dernek ve vakıflar da yetkililer mi? 
3. Bu baskı, laikliğe uygun mu veya laikliğin bir gereği mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.6.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: B. 05.1.EGM. 0.12.01.01 
Şube: Top. 01. (E) 

\Konu: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26.5.1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/198-1602/6600 sayılı yazısı 

b) Başbakanlığın 01.06.1992 gün ve B.02.0.KKG/106-1869/04753 sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde ileri 
sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

2 Mayıs 1992 tarih ve 21216 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yardım 
Toplama Kanununun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre, kurban derisi ve 
bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi "Türk Ha
va Kurumu"na verilmiştir. Kurban deri ve bağırsaklarının toplanmasında başka dernek ve va
kıflar yetkili değillerdir. • 

Ancak; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 4 üncü maddesinde "Yardım isteğe bağ
lıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz" denilmektedir. Buna göre bağış olarak 
verilen kurban derisi ve benzeri yardımların kime verileceği tamamen bağışı yapan kişi ve ku-
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kuruluşun iradesinde olup, bu konuda zorlaya bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bu konuda valiliklerimize aydınlatıcı bir genelge gönderilmiştir. 
Kurban derisi ve bağırsaklarının bağışı konusunda vatandaşların iradelerine, inançlarına 

baskı ve ipotek konulması diye bir durum kesinlikle sözkonusu değildir. 
Arz ederim. 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

4. —Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, 1992 yılı hac seyahatinin havayolları ile yapılma
sına mecbur edilmesinin nedenlerine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

M. Emin Sever 
Muş 

Körfez savaşından kaynaklanan bölgedeki istikrarsızlık ve olumsuzlukların halen devam 
etmesi nedeni ile Diyanet işleri Başkanlığının 14.2.1992 tarih ve 0450 sayılı cevabî yazıda "Haç 
seferlerinin sadece hava yolundan yapılmasına" karar alındığını ifade edilmiştir. 

Ancak, kasap ve firmaların diğer hizmetleri ile ilgili olanlar, sağlık hizmeti verecek ekip
ler karayolu ile hacca gidebilmekte, ayrıca umre seyahatinin de karayolu ile Diyanet işleri Baş
kanlığı aracılığı ile, seyahat acentaları ile ve kendi hesaplarına araçları ile yapılabileceği, içişle
ri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Hamdi Ardalı imzası ile ilgili yerlere ve makamlara gönderdi
ği 30.1.1992 tarih, ve 036952 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 

Hal böyle iken, 1992 yılı Hac seyahatinin ille de Hava Yolları ile yapılmasının nedeni pek 
açık değildir ve haklı bir gerekçesi yoktur. 

Ekonomik güçlükler nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan hacca gitmek isteyen 
3-5 bin civarındaki hacı adaylarının kara yolunda yukarıdaki belirtilen vasıtalarla gitmelerini 
temin etmek ve bu hususta yardımcı olmak gerekir. Diğer vilayetlere göre öncelikli yöre olarak 
bu bölge insanlarına bu kadarcık imtiyaz sağlanmalıdır. 

Bu konuda Sayın içişleri Bakanı gerekli kolaylığı ve kanunî düzenlemeyi sağlayabilirler 
mi? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Şube: Top. 01.(E) 

Konu: Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mayıs 1992 gün ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/162-1512/6431 sayılı yazısı. 
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Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Hac ve Umre seyahatleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmektedir. 
Her yıl, Diyanet tşleri Başkanlığının koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Ba

kanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlı
ğı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı müsteşar veya müsteşar yardımcıları ile Kızılay Genel 
Başkanlığı temsilcilerinden oluşan Hac Komisyonu toplanmaktadır. 

30.12.1991 tarihinde toplanan bu komisyon 1992 yılı Hac seferlerinin sadece Havayolu ile 
düzenleneceğini karara bağlamıştır. 

Arz ederim. > 
. tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, iki vatandaşın evlerinden alındıktan sonra güvenlik 
güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
\ . 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. " 

Saygılarımla. 18.5.1992 
Mehmet Sincar 

Mardin 

Nusaybin'de 6.5.1992 günü saat 20.30-21.00 civarlarında A. Kadir Paşa Mahallesi Kütüp
hane civarında kendilerine ait ayrı ayrı evlerde oturan, 

Mehmet Veysi Orhan (24) 
, Tevfik Kaya (24) 

adlı şâhıslar evlerinden alınarak güvenlik güçlerince öldürülmüşlerdir. 
1. Bunlardan Mehmet Veysi Orhan adlı şahıs evin içinde yüzü duvara çevrilerek ateş edilmiş 

ve öldürülmüştür. Ayrıca eşi göz altına alınmış ertesi gün serbest bırakılmıştır. . 
2. Tevfik Kaya ise evden alınarak evin dışında öldürülmüş eşi gözaltına alınmıştır. 
3. Aynı gece saat 01.00l civarında gerilla olduğu söylenilen 6 kişi lise arkası bir evde ol

dukları ihbarı üzerine çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildikleri açıklanmıştır. 
Güvenlik güçlerince daha önce ayrı ayrı evlerde katledilen iki kişiyi de, 6 kişinin cenazele-

riyle bir araya getirilerek aynı gece fakat 3 ayrı evde cereyan eden olayları tek bir yerde olmuş 
gibi gösterilerek sekiz kişinin de gerilla olduğu kamuoyuna yansıtılmıştır. 

Oysa yapılan araştırmalara göre Mehmet Veysi Orhan ve Tevfik Kaya'nın gerillalarla ya
kından veya uzaktan herhangi bir ilgileri bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Demokratik Hukuk Devletlerinde yasama organının onayı olmadan insanlar ölüm ile ce
zalandırılmaz. Cezalandırılırlarsa bunun adı yargılamasız ve yerinde infaz değil midir?. 

Bu tür olaylarda infaz kararı veren bir yargı organı var mıdır? 
Yoksa, bu tür infazları gerçekleştiren güç nereden talimat almaktadır? 
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Gerilla olduğu ve ölü olarak ele geçirildiği söylenen altı kişi sağ olarak yakalanma durum
ları var iken neden infaz yoluna gidilmiştir. 

Koalisyon hükümeti ve Başbakan sayın Süleyman Demirel bütün demeçlerinde (olayların 
üzerine, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, demokrasi kurallarına uygun bir şekilde hallede
ceklerini...) söylemesine rağmen bölgede bunun tam tersi gelişen olaylar devlet terörü değil mi
dir? 

Yasa dışı olarak gerçekleştirilen bu tür infazların failleri tespit edilip, mahkeme huzuruna 
çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı . v 16.6.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı , 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.167963 
Şube: Top. Ol.(E) 

Konu: Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26 Mayıs 1992 gün ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02/7/201-16.15/6667 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Mehmet Sincar tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak ha
zırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

06.05.1992 günü saat 21.25 sıralarında Mardin ili Nusaybin ilçesinde Abdülkadir paşa ma
hallesi Pınarlar sokakta devriye görevi yapan güvenlik güçleri 58 nolu evin çatısında şüpheli 
bir şahıs görmüşler ve şalısın telaşla eve girmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahi
linde evde yapılan aramada, bir sığınak tespit edilmiş ve sığınaktakilere defalarca teslim ol çağrısı 
yapılmış, bu çağrılara ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada biri kadın yedi terörist 
öli'ı olrûül: ele geçirilmiştir. „ 

Sığınakta yapılan aramada; 3 adet MP/5 otomatik tabanca, 6 adet muhtelif çap ve marka 
tabanca, 1 adet Rus yaprı el bombası, 14 adet şarjör, 192 adet dolu mermi ile çok sayıda örgü
tün vergilendirme makbuu ve dokümanlar elde edilmiştir. 

Bu olayla ilgili olarak ölen teröristlerden, bekar olduğu anlaşılan Tevfik Kaya'nın yakınla
rı ve ev sahibi Vesile Kaya göz altına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. 

Aynı olayla bağlantılı olduğu ve yasadışı PKK örgütü ile ilişkisinin bulunduğu tespit edi
len Mehmet Veysi Orhan'ın Yunus Emre sokak No: 42 sayılı evine, 7.5.1992 günü saat 02.30' 
sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Evde bulunan adı geçen şahıs teslim ol çağrılarına ateşle 
karşılık vermiş ve çıkan çatışmada Mehmet Veysi Orhan, 1 adet MP/5 otomatik tabanca, 1 
adet Baretta marka tabanca, bu silahlara ait 2 adet şarjör, 12 adet dolu mermi, 11 adet silahla
ra ait boş kovan ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcısının refaketinde ölü şahıs otopsi için ilçe Devlet Hastanesine gönde
rilmiştir. Bu olayla ilgili olarak ölen şahsın eşi Miyase Orhan gözaltına alınmış, ifadesi alın
dıktan sonra serbest bırakılmıştır. 
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îki ayrı evde ölü olarak ele geçirilen toplam '(8) kişinin, önergede iddia edildiği gibi ma
sum kişiler olmayıp, örgütün üst düzey yöneticileriyle birlikte eylemler gerçekleştirdikleri 
tespit edilmiştir. 

Güvenlik güçlerimiz bütün bu olaylarda, yasal çerçeve içinde hareket etmişler ve örgüt men
suplarını sağ olarak yakalamak için gayret sarfetmişler, defalarca teslim ol çağrısında bulun
muşlar ancak teröristlerin silahla karşılık vermeleri sonucu çıkan çatışmalarda bazı teröristler 
ölü olarak ele geçirilebilmiştir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

6: — Ankara Milletvekili Salman Kaya 'nın, Emniyet güçleri ile yasa dışı örgütler arasındaki mü
cadelede "yargısız infaz"yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/203) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Salman Kaya 

Ankara 

Uzun bir süredir emniyet güçleriyle Devrimci Sol adlı örgüt arasında âdeta bir kan davası
na dönüşen olaylar sonucunda örgütün emniyet güçlerine yönelik eylemleri yanısıra polisin de 
bu örgüt mensuplarından tespit ettiklerini imhaya yönelik tavrı sonucu yargısız infaz olayları 
yaygınlık kazanmıştır. 

Bu çerçevede İstanbul ve Adana'dan sonra 4.5.1992 tarihinde Ankara'da da yaşanan ve 
Dikmen ile Telsizler semtinde meydana gelen olaylar tam bir yargısız infazdır. Basında da yera-
lan bu olaylarla ilgili iki gazetecinin tarafsız ve önyargısız anlatımları vardır. Benimde yaptı
ğım araştırmalar sonucu olayların anlatıldığı gibi bir yargısız infaz olduğu görülmektedir. 

1. Bakanlık olarak bu iddialar ve yayınlar karşısında olayların gerçek yönünün ortaya 
çıkarılması için bir soruşturma açtırdınız mı? Açtırmadınız ise açtırmayı düşünüyor musunuz? 

2. Yaygınlık kazanan ve bir kan davasına dönüşen bu olaylar sonucunda polis operas
yonlarında giderek artan ölümle sonuçlanmaların ortadan kaldırılması veya azaltılması için 
düşündüğünüz tedbirler var mıdır? 

3. Bu olaylarda polis sağ yakalama olanaklarının sonuna kadar zorlamış mıdır? 
4. Başbakan Sayın Demirel'in terör olaylarını kasdederek "İstanbul'daki işi bitirin" şek

lindeki talimatı yargısız infazların süreceği anlamına mı geliyor? ' 

5. Genellikle polislerin cenaze törenlerinde "Kana kan, intikam kanımız aksa da zafer 
İslamın" sloganları dikkat çekmekte. Bu olaylarla ilgili soruşturma açtırdınız mı? Açtırmadı
nız ise açtırmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı ^ 16.6.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.0U67964 
Şube: Top. Ol.(E) > 

Konu: Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26 Mayıs 1992 gün ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/203-1620/6678 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Salman Kaya taparından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Emniyet güçlerimiz, yasadışı örgüt mensuplarına karşı yasal çerçeve içerisinde görevini sür
dürmektedir. 

Bu çerçevede gerek, İstanbul ve Adana'da gerekse Ankara'da Dikmen ve Telsizler semtin-, 
de meydana gelen olaylar sırasında, polis, operasyonlarını kanunların kendisine verdiği yetki
ye dayanarak meşru zeminlerde gerçekleştirmiştir. 

Yargısız infaz diye bir şey kesinlikle sözkonusu olmayıp, bu tür operasyonlar bizzat Cum
huriyet Savcısının nezaretinde ya da bilgisi dahilinde yapılmaktadır. 

Operasyona başlamadan önce örgüt mensuplarına defalarca teslim ol çağrısında bulunul
makta ancak, silahlı mukavemette bulunulması sonucu çıkan çatışmada ölüm ve yaralanma 
olayları meydana gelmektedir. Bu tür operasyonlarda polisin bütün gayreti şahısları sağ olarak 
yakalayıp adlî mercilere intikal ettirmektir. Nitekim silahlı ve bombalı saldırılara maruz kalan 
polis, hücre evlerinden bazı örgüt mensuplarını sağ olarak yakalamayı başarmıştır. 

Kan davasina dönüşmüş ve yaygınlık kazanmış herhangi bir durum sözkonusu değildir. 
Polislerin cenaze törenlerine kalabalık bir vatandaş topluluğu katılmakta ve bazı vatandaşlar 
slogan atmakta ise de tespiti mümkün olamamaktadır. Güvenlik güçleri ise sadece kortejin et
rafında tedbir almakta ve kesinlikle sloganlara iştirak etmemektedir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

7 —•• Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlû 'nun, Ankara Ticaret Borsasında "Hububat Borsası '-
'nın oluşturulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Talür Köse'nin yazılı 
cevabı (7/208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sını saygı ile arz ederim. 

Celal Kürkoğlû 
Adıyaman 
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Ankara Ticaret Borsasının yasal olarak kurulması gereken "hububat borsasını" yıllardır 
oluşturmadığı iddia edilmektedir. Fiyat teşekkül edecek bir borsa yeri mevcut olmamasına rağ
men Ankara Ticaret Borsasının borsaya kayıtlı hububatla uğraşan tacirlerden alım ve satım 
toplamı (ciro) üzerinden tescil ücreti alması düşündürücüdür. Habuki 5590 sayılı Kanunun 34 
üncü maddesindeki hükümler gözönüne alındığında, tescil ücretinin alınabilmesi için borsada 
günlük fiyatların tespit edilerek ilan edilmesi ve alım satım işlemlerinin tescil edilmesi yani bor
sada söz konusu hizmetlerin tacire sağlanması gerekmektedir. Tescil ücreti borsada verilen hiz
metlerin karşılığı olarak alınan bir ücrettir. Hububat tacirlerinin iddiasına göre, ortada ne bir 
borsa vardır ne de borsada sunulan bir hizmet. 

1. Durum böyle iken, tescil ücretinin alınmaya devam edilmesi yasal mıdır? 
2. Yasal değilse, Bakanlığınızca ne tür. bir işlem yapılması düşünülmektedir? Daha önce 

tahakkuk ettirilen tescil ücretinin iadesi söz konusu olabilecek midir? 
3. Hububat borsasının oluşturulması için gerekli yasal girişimler yapılacak mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 18.6.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140 BHl 01.110 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 29.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/208-1666/8890 sayılı yazınız. 
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Ankara Ticaret Borsasında "Hububat Bor

sas ın ın oluşturulmadığı iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yazılı Sorularına Cevabımız 

Ankara Ticaret Borsasının yasal olarak kurulması gereken "hububat borsasını" yıllardır 
oluşturmadığı iddia edilmektedir. Fiyat teşekkül edecek bir borsa yeri mevcut olmamasına rağ
men Ankara Ticaret borsasının borsaya kayıtlı hububatla uğraşan tacirlerden alım ve satım 
toplamı (ciro) üzerinden tescil ücreti alması düşündürücüdür. Halbuki 5590 sayılı kanunun 34 
üncü maddesindeki hükümler gözönüne alındığında, tescil ücretinin alınabilmesi için borsada 
günlük fiyatların tespit edilerek ilan edilmesi ve alım-satım işlemlerinin tescil edilmesi yani bor
sada söz konusu hizmetlerin tacire sağlanması gerekmektedir. Tescil ücreti borsada verilen hiz
metlerin karşılığı olarak alınan bir ücrettir. Hububat tacirlerinin iddiasına1 göre, ortada ne bir 
borsa vardır ne de borsada sunulan bir hizmet. 

Soru 1. Durum böyle iken, tescil ücretinin alınmaya devam edilmesi yasal mıdır? 
Soru 2. Yasal değilse, Bakanlığınızca ne tür bir işlem yapılması düşünülmektedir? Daha 

önce tahakkuk ettirilen tescil ücretinin iadesi söz konusu olabilecek midir? 
Soru 3. Hububat borsasının oluşturulması için gerekli yasal girişimler yapılacak mıdır? 
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Cevabımız: 
Ticaret borsaları, borsalara dahil maddelerin ahm-satımını tanzim ve tescil ile her günkü 

fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek üzere, ticarî ihtiyaçların gerekli olduğu yerlerde 
faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlardır. 

Bu tür borsaların kuruluşu ve görevleri 5590 sayılı kanun ile bu kanunun 91 inci maddesi
ne göre Bakanlar Kurulunca 8.1.1988 tarihinde kararlaştırılan 88/12497 sayılı Tüzük'de belir
tilmiştir. 

Ayrıca, sözü edilen kanunun 52 nci maddesi uyarınca, hangi maddelerin ticaret borsaları
na ne suretle dahil edileceğini, bunların borsalarda alınıp satılabilecek en az miktarları ile bor
saya kimler tarafından, hangi usul ve esaslara göre tescil ettirileceğini ve tescil ücretinin hangi 
tarafça ödeneceğini düzenlemek amacıyla "Ticaret Borsalarına Dahil Maddeler ve bu Madde
lerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik" çıkarılmış ve 3.11.1987 tarih ve 19623 
sayılı resmî gazetede yayimlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile söz konusu yönetmeliğin 3-16 ncı maddelerinde 
özetle; 

— Bir maddenin borsaya dahil edilmesinin veya borsaya dahil bir maddenin borsadan çı
karılmasının, yönetim kurulunun teklifi, oda meclisinin kararı ve Bakanlığın onayı ile tekem
mül edeceği, 

— Borsa çalışma alanı içerisinde borsaya dahil maddelerin en az miktarlarının üstünde 
kalan miktarların alım ve satımının, borsa dışında yapılmasının yasak olduğu, 

— Ancak bu maddelerin, en geç işlem yapıldığı günü izleyen ilk iş günü içinde borsaya 
tescil ettirilmesi koşuluyla borsa yerinin dışında alınıp satılmasına meclisçe önceden karar ve
rilebileceği, 

— Borsalara dahil maddelerin en az miktarları üstünde yapılan tüm alım satım işlemleri
nin, borsalara tescilinin zorunlu olduğu, 

— Tescil edilen muamelenin bedeli üzerinden nispî olarak alınan "Tescil Ücreti''nin bor
sa meclisinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile belirleneceği, 

— Tescil olunan muamelelere ait fiyatların ve alım satım şekillerinin aynı gün borsada 
ilan edileceği, 

— Borsa komiserleri veya borsaların, kendi üyelerinin borsa maddeleri üzerinde yaptıkla
rı tescili zorunlu alım ve satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmedikleri kontrole yetkili ol
dukları, bu amaçla üyelerinin defter ve evrakını inceleyebilecekleri, düzenlenmiştir. 

Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde Ankara Ticaret borsasının hububat alım sa-
tımlarıyla ilgili işlemleri incelendiğinde; 

— Hububatın, Ankara Ticaret borsasının kotasyonunda bulunan maddelerden olduğu, 
— Ankara Ticaret Borsası Meclisi'nin 16.8.1967 tarihli, 10 sayılı kararı ile 5590 sayılı ka

nunun 52/111 maddesine istinaden hububat alım satımının, işlemin yapıldığı günü izleyen en 
geç ilk iş ^»ünü içinde borsaya tescil ettirilmesi koşuluyla borsa yeri dışında yapılmasının uygun 
görüldüğü, , 

— Tescil ettirilen hububat fiyatlarının; günlük, haftalık ve aylık bültenlerde muntazaman 
ilan edildiği, diğer borsalarla bağlantılı olarak telebilgi sistemi ile hububat fiyatlarının yakın
dan izlendiği, bültenlerin ilgili kuruluşlara ve isteyenlere düzenli olarak gönderildiği, 
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— Borsa'da satış salonu ve analiz yapılabilecek bir laboratuar bulunmasına rağmen, üye
lerin tip veya numuneler üzerinden alım-satımı benimsememelerine bağlı olarak söz konusu 
mekan ve donanımın, yeterince kullanılamadığı, 

— Hububat alım satımının, tescil ettirilmesi koşuluyla borsa yeri dışında yapılmasının, 
sadece Ankara Ticaret Borsasına münhasır bir uygulama olmadığı, diğer borsalarda da bu şe
kildeki uygulamaya sıkça rastlanıldığı, saptanmıştır. 

Öte yandan; hububat alım-satımı ile uğraşanlara daha iyi hizmet verebilmek için, sözko-
nusu ticareti yapanların bir bölgede toplanması üyelere alım-satım yerleri ile depo temini ama
cıyla Ankara Ticaret borsası tarafından gerekli girişimlerde bulunularak Hazine'ye ait bir ara
zi, imar planında anılan borsaya ait zahire alanı olarak onaylanmış, arazi üzerinde de borsa 
lehine 49 yıllık irtifak hakkı tesis edilmiştir. Ancak, arazi üzerinde kadastro tespitine ilişkin 
itiraz davası açıldığından, konunun çözümü, bu davanın neticelenmesini beklemektedir. 

Sonuç olarak, Ankara Ticaret Borsası, 5590 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekte, görevlerini yerine getirmektedir. Hububat dahil, bor
sa kotasyonunda bulunan maddelerin gerek borsa yerinde, gerekse borsa dışındaki alım satı
mının borsaya tescili, fiyatların rekabet kurallarına uygun olarak oluşmasının temel unsuru 
olduğu gibi, 5590 sayılı kanundan kaynaklanan yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla, bu zo
runluluğun yerine getirilmesi sonucu borsalar tarafından "Tescil Ücreti" alınmasının, yersiz 
veya kanunî olmadığını söylemek doğru değildir. 

Diğer taraftan, ticaret borsalarının işlevlerini geliştirmek, dünya borsaları ile bütünleşme
lerini sağlamak ve borsalarda vadeli işlemler piyasaları ile emanete alınan mal (hububat dahil) 
karşılığı çıkarılan emtea senetlerinin alım. satımını düzenlemek ve ticaret borsalarının mekan, 
teknik donanım ve uzman personel açısından yeterli bir düzeye ulaşmalarını sağlamak üzere 
kendilerine gerekli malî imkânları tanımak için 5590 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta de
ğişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar, Bakanlığımızda sürdürülmektedir. 

8, — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne ve Trakyada turizme ve tarıma elverişli 
arazilerin askerî yasak bölge kapsamına alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in yazılı cevabı (7/93) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 14.3.1992 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Mecidiye Köyü hudutları içinde yer alan Saroz Körfezin
deki turizm ve tarıma elverişli arazilerin 4 üncü Piyade Tümen Komutanlığının 25 Şubat 1992 
tarih ve îs. 6112-1-92/45 sayılı yazılarıyla kamulaştırılarak askerî yasak bölge kapsamına alına
cağını öğrenmiş bulunuyorum. 

Yunanistan, Ege denizindeki adalarını ve adalardaki askerî havaalanlarını barış dönemin
de turizmin hizmetine vermektedir. Buna göre; 

1. Dünyada bloklaşmaların ortadan kalktığı, soğuk savaşın sona erdiği ve barış rüzgâr
larının bütün ülkeleri etkilediği bir dönemde NATO'ya çıkarma sahası temin edilmesi amacıy
la, sadece Edirne'nin değil, Trakya'nın en güzel turistik yörelerinin ve sahillerinin kamulaştırı
larak askerî yasak bölge sınırları içine alınmasını doğru buluyor musunuz? 
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2. Mecidiyeköy, belediye teşkilatı kurulmasına adaydır. Ayrıca, Mecidiyeköy'ün bulun
duğu alan 1980'li yıllarda Bakanlar Kurulu kararıyla Keşan Belediyesinin mücavir alanı olarak 
tasdik edilmiştir. Tarıma elverişli toprakları ve Türkiye'nin en temiz denizine sahip bu bölge
nin askerî saha olarak istimlakini doğru buluyor musunuz? Bu uygulamanın durdurulmasını 
düşünüyor musunuz? 

3. Edirne'den (Enez dahil) Meriç Nehri boyunca tüm köy, kasaba ve ilçelerin, tarım ve 
turizme elverişli bölgelerini, sınır ticaretinin geliştirilmesini de dikkate alarak birinci ve ikinci 
askerî yasak bölge sınırlarından çıkarılmasını ve ulaşım izni verilmesini düşünüyor musunuz? 

4. Milletvekillerinizce seçim öncesinde Meriç nehri boyunca ve Saroz Körfezindeki Ya
sak bölge içinde tarıma elverişli toprakların topraksız çiftçilere dağıtılacağı vaadedilmişti. Aday
larınızın sözleri aldatmaca değilse bu vaadler ne zaman yerine getirilecektir? 

TC. , 
Devlet Bakanlığı -• ^ 22.6.1992 

Sayı: B. 02.0.006/178 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.3.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/93-1078/4321 sayılı yazı. 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevap

landırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan cevaplandı
rılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplar Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş
kanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınan bilgilere göre hazırlanmış olup, aşağıda 
sunulmaktadır, 

1. Saros Körfezinin kuzeyinde askerî yasak bölge ihdas edilmesi: 
a) Her yıl yapılmakta olan Display Determination (Kararlılık Gösterisi) NATO Tatbikatı

nın, amfibi hücum ve müteakip kara harekatı bölümü, Saros Körfezindeki Mecidiye bölgesin
de icra edilmektedir. Bu tatbikat Ege'de icra edilen büyük çaplı tek NATO tatbikatı olup, Ege'
nin milletlerarası sularının NATO Kuvvetleri ile müştereken kullanılması dolayısıyla, Türkiye'
nin Ege Denizine ait hak ve menfaatlerine ilişkin tezlerinin desteklenmesi ve Türk birliklerinin ' 
büyük çaplı geliştirilmiş müşterek bir tatbikata geniş ölçüde katılmasıyla etkin eğitim imkânı 
elde etmesi açısından önem taşımaktadır. 

b) Display Determination Tatbikatının amfibi hücum harekatı bölümünün icra edildiği 
bölgede imar planı yapılmamış olmasına rağmen, kaçak olarak yapılaşma başlamıştır. Yapı
laşmanın Önlenememesi halinde, yakın bir gelecekte tatbikatın icra edilemez duruma geleceği . 
değerlendirilmektedir. Sözkonusu bölgenin tatbikat sahası olarak muhafaza edilmesinin, millî 
menfaatlerimiz ve birliklerimizin eğitimi açısından taşıdığı önem bakımından, anılan bölgede 
askerî ihtiyaçları karşılamak üzere ve asgarî ölçüde tutularak askerî yasak bölge tesis edilmesi 
amacıyla, mahallinde uzmanlarca incelemeler yapılmakta ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

2. Meriç nehri ile belirlenen kara sınır hattı boyunca ihdas edilmiş askerî yasak bölgeler: 
a) 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 5 ve 8 inci madde

leri birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgelerini tanımlamakta ve kara sınır hattı bo
yunca 30-600 m. derinlikte birinci, 5-10 km. derinlikte ise ikinci derece kara askerî yasak bölge 
tesis edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Sınır hatlarında tesis edilen askerî yasak bölge sınırları; Başbakanlık'ın direktifi ve Genel
kurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda, bu bölgedeki yetkili komutanlıkça bir kaç kez 
incelenmesini müteakip, yurt savunması için hayatî önemi haiz arazi kesimlerinin konumları 
da dikkate alınarak, savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde asgarî mesafelerden geçiril
miştir. (Yunanistan sınırında genelde, birinci derece kara askerî yasak bölge sınırları 100-350 
m. ikinci derece kara askerî yasak bölge sınırları ise, 2 500-3 500 m'den geçirilmiştir.) 

b) Kara sınır hattı boyunca tesis edilen birinci ve ikinci derece kara askerî yasak bölgeleri
nin kamulaştırma yapılmayan kısımlarında, halen yerleşim merkezlerinde ikamet eden Türk 
vatandaşlarının mevcut Kanun gereğince, her türlü zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını 
icra etmeleri serbest olup; bölgenin savunma gücü ve gizliliği yönünden yetkili komutanlıkla 
gerekli koordinede bulunulmak kaydıyla, bölgede yapılaşmaya da gidilebileceği ve bunun ileri
de bir sorun yaratmayacağı değerlendirilmektedir. 

Nitekim, 12-18 Nisan 1992 tarihleri arasında Bulgaristan ve Yunanistan hududu bölgesin
de yapılan inceleme neticesinde; ormanlık araziler dışında kalan şahıslara ait ve tarıma elveriş
li bütün arazilerin yöre halkınca işlenmekte olduğu ve hatta bazı yerlerde hudut hattına kadar 
tarlaların sürüldüğü, bölge halkı ve beraberindeki şahısların tarlalarında, bahçelerinde, kavak
lıklarında rahatlıkla çalıştıkları, araçları ile hudut hattındaki şeddeleri de kullanarak tarla ve 
arazilerine gidip geldikleri bizzat heyet tarafından yerinde görülmüştür. 

Buna ilaveten, 
Yapılan incelemede anılan yörede mülkiyeti Hazineye ait 468 parçada toplam 18 814 245 m2 

yüzölçümlü taşınmaz maldan; 
1. 55 parçada toplam, 13 708 619 m2'lik kısmının çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 

tahsisli olduğu, 
2. ,235 parçada toplam 1 781 225 m2'lik kısmının fuzulî şagillerince kullanıldığı, 
3. Mülkiyeti Hazine ile şahıslar arasında hisseli bulunan 28 parçada toplam 1 056 755 m2 

lik kısmının hissedarları tarafından ecrimisil ödenmek suretiyle kullanıldığı, 

4. 16 parçada toplam 298 248 m2 lik kısmının kiraya verilmek suretiyle idare edildiği, 
5. 51 parçada toplam 224 649 m2'lik kısmının Hazine'ye ait olmakla birlikte intifa hak

kının Orman Genel Müdürlüğüne ait olduğu, , 
6. 12 parçada toplam 121 576 m2'Iik kısmının tarıma elverişsiz olduğundan kullanılma

dığı, 
7. 71 parçada toplam 1 623 173 m2,lik kısmının boş olarak muhafaza*edildiği, 
anlaşılnııştır. 

3. Sonuç olarak, 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gere
ği, Türkiye'nin savunma ihtiyaçları, hudut güvenliği ve emniyeti ile kaçakçılığın önlenmesi açı
sından kara sınır hattı boyunca zorunlu olarak tesis edilmiş bulunan askerî yasak bölgenin mevcut 
statülerinin aynen muhafaza edilmesi gerekli görülmektedir. Bununla birlikte, değişen şartlara 
göre, bu topraklarda güvenlik ve bölge menfaatleri dikkate alınarak değişik düzenlemelerin 
yapılması da her zaman mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Akın Gönen 
Devlet Bakanı 
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5. — İstanbul Milletvekili Halil Orlıan Ergüder'in, 7/163, 7/164, 7/165, 7/166, 7/167, 7/169, 
7/170, 7/171, 7/173, 7/174, 7/175, 7/176, 7/177 esas numaralı soruları ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'
ın yazılı cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 Sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 ncı madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan Müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan Müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için belirli 
bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal inönü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 ncı madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
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Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 Sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 ncı madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 

. ücretlerinin ele.geçen net miktarının ne kadar olduğu? 
2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, • 

boş kadronun var olup olmadığı? 
3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be

lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: < 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne' kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. „ • 

Saygılarımla. , 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 
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3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: ^ 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. > 
• Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre- -

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Mehmet Kahraman tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
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Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının rie kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

istanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Gökberk Ergenekon tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevleıidirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
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Sorular: • 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

TC. 
Devlet Bakanlığı ; 22.6.1992 

Sayı: B.02.0.014(035)266 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 21.5.1992 tarih ve A.M01.0.GNS. 0.10.00.02-7/ 
169-1556/6475 sayılı yazısı 

b) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 2.6.1992 tarih ve B.02.0.006/188 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sayın Başbakanımıza ve Devlet Bakanları
na tevcih ettiği yazılı soru önergesinde cevaplandırılması istenen hususlardan, Başbakanlığa 
ait olanlar Ek-l'de, Devlet Bakanlıklarına ait olanlar da Ek-2'de sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şerif Ercan 

Devlet Bakanı 

EK: 1 

BAŞBAKANLIK ' 

Hükümetin göreve başladığı 20.11.1991 tarihinde Başbakanlık'ta 7 Başbakan Başmüşavi-
ri, 13 Başbakan Müşaviri, 40 Başbakanlık Müşaviri olmak üzere 60 Müşavir kadrosundan 55'i 
dolu, 5'i de boş bulunmakta idi. Mevcut kadrolara ilaveten 10.1.1992 tarih ve 21107 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 8 Başbakan Başmüşaviri, 
7 Başbakan Müşaviri, 45 Başbakanlık Müşaviri kadrosu daha ihdas edilmiştir. 

Başbakanlıkta 16.6.1992 tarihi itibariyle 9 Başbakan Başmüşaviri, 19 Başbakan Müşaviri, 
54 Başbakanlık Müşaviri olmak üzere 82'si dolu 38'i de boş Müşavir kadrosu bulunmaktadır. 
Bu müşavirlerden 16 adedi açıktan 34 adedi devdiğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen 
atanmışlardır. 

Başbakanlıkta görevli 82 müşavirden 8'i lise diğerleri yüksekokul mezunudurlar. 
Başbakan Başmüşavirlerine 9 500 000 TL., Başbakan Müşavirlerine 8 700 000 TL., Baş

bakanlık Müşavirlerine ise aylık 8 250 000 TL., brüt sözleşme, ayrıca net 1 229 000 TL.'de 
fazla çalışma ücreti ödenmektedir. 
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MÜŞAVİRLER HAKKIMDA BİL. 
ADI VE SOYADI 

VAHİT ERDEM 
NAMIK KEMAL ZEYBEK 
GÜNEŞ GüRSELER 
ERTUSRUL KUMCUOSUJ 
YAMAN AŞIK06LU 
OSMAN UNSAL 
TURGUT YüCEl 
ERTAN YüLEK 
FİKRET ÜNLÜ 
ORAL AKMAN . 
İBRAHİM DüZYOL 
İMDAT AKMERMER 
M.RUHİ ÖZBILGIÇ-
MUAMMER IŞIK06LU 
AHMET KOCAER 
ATIL ÜZELGÜN 
OSMAN NURİ BİÇER 
ALİ ONUR ARSAL 
M.VOLKAN. GÜNERİ 
KUTLU SAVAŞ 
EMEL YATMAZ 
T.NİHAT GüNER 
İBRAHİM PINAR• 
MAHİR GÜRBÜZ 
AYSEL ERSAN 
ACAR OKAN 
TALAT POLAT 
MEHMET YüCE . 
AYLA HATIRLI . 
A.İLHAN GÜLSÜN 
NECDET ARAL 
NURCAN TOKAR 
A.NİHAT AOAL . 
ATI LAY ERTÜK ! 

ŞEFİK YILDIZELİ 

UNVANI TAHSILI 

8-AŞ'BAKAN BAŞMüŞAViRi | İTÜ 
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi 
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi 
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi 
BAŞBAKAN BA-ŞMüŞAVİRİ 
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi 
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi 
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi'-
BAŞBAKAN BAŞMüŞAViRi 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MüŞAViRi". 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ -
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ' 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MüŞÂViRi 
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKAN MuŞAVîRİ 
&AŞ3AKAN MÜŞAVİRİ. 
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ- ; 
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKANLIK MuŞAV iRT 
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ 
BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ -

HUKUK FAKÜLTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 
SBF 
BOSAZİÇİ ÜN.İ. 
BOSAZİÇİ ÜNİ . . 
İTÜ 
İTÜ 
GEE- -
SBF 
İTİA 
İTÜ 
AİTİA 
.SBF ..' 
EL-AZHAR ÜNİ. 
SBF 
LİSE 
FEN FAK. . 
DTCF 
SOS.HİZ.AKADEMİS 
MESLEK LİSESİ 
VETERİNER FAK. 
HUKUK FAK. ' 
ZİRAAT FAK. 
SBF 
HUKUK FAKÜLTESİ 
AİTİA 
LİSE 
İKÖSRETMEN OKULU 
EŞİTİM FAK. 
Ö6RETMEN OKULU 
SBF 
SBF-HUKUK FAK. 
AİTİA 
HUKUK FAKÜLTESİ 



MÜŞAVİRLER HAKKINDA BİL. 

ADI VE SOYADI UNVANI 

HAMZA TANYAŞ 
Ö.NAL ULUTAŞ 
YUSUF OKTAY 
MEHMET GüLTE 
CUMALİ ÜNALD 
KURTULUŞ BIY 
SEDAT BAYER 
BENGİ BORAN . 
MüSTECEP ŞAH 
EROL ÖZDEMİ.R 
SUNA TÜRKÇAP 
YALCIN DEMİR 
OSMAN NURİ F 
OSMAN CEM BA 
FAYSAL GEYİK 
M.NECATİ GÜN 
TEVFİK SARPK 
S.KAMİL YüCE 
OKTAY UR AL 
MURAT DENİZ 
E.ERHAN TANE 
A.İRFAN SÖYL 
MİTHAT SİRME 
HASAN SAHAN 
NECATİ ÖZTÜR 
A.HAMİT CEMİ 
M.BURHAN GÜL 
CEVAT AKOVA 
SÜLEYMAN BOZ 
HIZIR EKŞİ 
METİN GÜNEŞ 
SELMA GÜVEN • 
i.HAKKI AKÇA 
MEHMET BİCAN 
NURETTİN AYD 

K i N 
I 
IKLI 

İM 

AR 

İLİZ 
ŞMAM 

GÖR 
AYA 
ORAL 

Rİ 
EMEZO 
N 

K 
LOGLU 

KURT 

Y 

İN 

GLU 

BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 

BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK' 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK' 
BAKANLIK 
BAKANLİK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 

MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 

TAHSİLİ 

İTÜ 
.SBF 
ODTÜ 
AİTİA 
ZİRAAT FA 
DTCF 
TİCARET L 
AİTİA 
AÖF(ÖN'Lİ 
İTÜ 
HUKUK FAK 
ZİRAAT FA 
SBF 
LONDAN SC 
DTCF 
AİTİA . 
EDEBİYAT 
HUKUK FAK 
CALİFORNİ 
ODTÜ 
HACETTEPE 
BOĞAZİÇİ 
ANKARA GA 
IST.ÖZL.G 
İŞLETME F 
HUKUK FAK 
EŞİTİM EN 
İSTANBUL 
AİTİA 
GEE 
HUKUK FAK 
SBF 
EŞİTİM FA 
GAZİ EĞİT 
İKÖ'GRETME 

K. 

İSESİ 

ŞANS) -

ÜLTESÎ 
KÜLTESİ 

HOOL 

FAKÜLTESİ 
ÜLTESİ 
A ÜNİ. 

ÜN t. 
ÜNİ. 
Zi YÜK.OK 
AZ.OKULU 
AKüLTESi 
ÜLTESİ 
STiTüSü 
üNi. 

ÜLTESİ 

KÜLTESİ 
İM ENS. 
N OKULU 



MÜŞAVİRLER HAKKINDA BİL. 

ADI VE SOYADI UNVANI 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

GÜRCAN YüLEK 
KEMAL KAMİLOSLU 
HAYRETTİN GÖKDEMÎR 
H.AHMET KURÛOSLU 
MUSTAFA ÇASLAYAN 
MURAT UZUN 
M.SELÇUK POLAT 
BÎROL ERTAN 
ERDOSAN GüÇLü 
ENGİN AYDIN 
MEHMET OKUR 
MUSTAFA ÇİÇEK 

BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 
BAŞ 

BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 
BAKANLIK 

MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 
MÜŞAVİRİ 

TAHSİLİ 

ANKARA ÜMÎ., 
ADMMA 
TİCARET LİSESİ 
AİTİA 
EGE ÜNİVERSİTESİ 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
ADMM 
SBF 
İSTANBUL ÜNİ. 
HUKUK FAKÜLTESİ 
AİTİA 
SBF 



T.B.M.M. B : 86 ; 23 . 6 ; 1992 0 : 1 

Ö 6 R E T 1 M Ü Y E L E R İ H A K . B İ L . 

ADI VE SOYADI 
PROF.DR.MUSTAFA ALTINTAŞ 
PROF.DR.HASAN KONİ 
PROF.DR.ESİN KONANÇ 
PROF.DR.EMRE GÖNENSAY • 
PROF.DR.S.TULGA OCAK 
PROF.DR.EMİN ÇARIKÇI 
PROF.DR.ÜZER ERTUNA 
DOC.DR.HURŞİT GÜNEŞ 
DOC.DR.EROL KATİRCIOSLU 
YRD.OOC.OR.VEYSl SEVİK 
DR.METE AKHUNLAR 
Ö6R. GÖR. AHMET GüRTAŞ 
ARŞ.GÖR.E.YASEMİN ÜZDEK 

KURUMU 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ' 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
B06AZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
GAZI ÜNİVERSİTESİ 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
TODAİE GENEL MüDüRLüGü 
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T.B.M.M. B : 86 23 . 6 . 1992 O : 1 

EK—2 

DEVLET BAKANLIKLARI 

Devlet Bakanlıklarında Müşavir kadrosu bulunmamaktadır. Bu nedenle Başbakanlık Mer
kez Teşkilatı kadrolarında yer alan Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık 
Müşaviri kadrolarında bulunan kişilerden bazıları Başbakanlığın onayı ile Devlet Bakanlıkla
rında görevlendirilmişlerdir. 

Sözkonusu kadrolar yeterli olmadığından ve kadro tasarrufu maksadıyla diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarında çalışan personel, Başbakanlık Teşkilat Kanununun 36 ncı maddesine 
göre Devlet Bakanlıklarında görevlendirilerek ilgili Bakanlarca Müşavir sıfatıyla istihdam edil
mişlerdir. ' 

Ayrıca, yine aynı maksatla Başbakanlık Merkez Teşkilatında görev yapan diğer persone
lin de Müşavir sıfatıyla görevlendirilmesi cihetine gidilmiştir. 

Müşavirlerin tamamına branşlarıyla ilgili görevler verilmiş olup, hepsine oda, telefon, sek
reter vs. gibi imkânlar sağlanmış bulunrnaktadır. 

Bu kişilere ait detay bilgi ekte sunulmuştur. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN ERDAL İNÖNÜ' 

SIRA NO ADI SOYADI : TAHSİLİ UNVANI D 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

a 
9 

10 

11 

Güneş GÖRSELER 

İbrahim PINAR 

Atıf ÜZELGÜN 
Aysel ERSAN 

Ayla HATIRLI 

Mithat SİLMEN 

Hasan SAHAN 

Birol ERTAN 

Fikri Serdar ÇETİN 

Doç.Dr.Hurşit GÜNEŞ-

Doç.Dr.Erol KATIRCIOĞLU 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 
Yüksek 

Lise 

Yüksek 

Lise 

Yüksek 

Teknik Lise 

Yüksek 

Yüksek 

Başdanışman 

Müşavir 
Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Bas.Halk.İl.Müş. 

Başmüşavir 
(2547/38'e göre) 
Müşavir 
(2547/38'e göre) 

Em 

'Sa 
Mü 

De 

Ba 

Ga 

Ga 
Çe 

Şe 

Öğ 

Öğ 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN CAVİT ÇAĞLAR)'DA GÖREVLİ 

SIRA NO 

1 . 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

ADI SOYADI 

Muammer IŞIKOĞLU 

O.Nuri BİÇER 

Kurtuluş BIYIKLI 

İsmail ÖZTAf 

Hamdi ER 

Ali ALTINTAŞ 

N.Ünay GENCER 

-TAHSİLİ 

Yüksek 

Lise 

Yüksek 
Ortaokul 

Yüksek 
Yüksek 

Lise 

UNVANI 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Bas.Halk.İİş.Müş. 

Geçici Personel 
Geçici Personel 

Geçici Personel 

DA 

Ula 
Öze 
Tar 
Öze 
Tar 
Uzm 
Söz 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN EKREM CEYHUN)'DA GÖREVL 

SIRA NC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ADI SOYADI 

Nihat GÜNER 

Seyhun TUNAŞAR 

Sedat BAYER 

Zafer GÜRAN 

Necla AYDIN 

Nuray OLGAÇ 

Semra ÖZKUT 

TAHSİLİ 

Yüksek 

Lise 

Lise 

Yüksek 

Lise 

Yüksek 

Lise 

UNVANI 

Müşavir 

Bas.Halk.İl.Müş. 

Özel .Kalem Md.V. 

Bas.Halk.İl.Müş. 

Bas.Halk.İl.Müş. 

Müşavir V. 

Bas.Halk.İl.Müş. 

D 

Ba 
Ba 
Ba 
Öz 
Ba 
Ba 
Ba 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN TANSU ÇİLLER)'DA GÖREVLİ 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 . 

ADI SOYADI 

Dr.Yaman AŞIKOĞLU 

Dana NOYAN 

Prof.Dr.Özer ERTÜNA 
Yr'd.Doç.Veysi SEVİĞ 

Ertuğrul ŞENAY 
Aykut EKZEN 

Ş.İnci DEMİREL 
Muraun ASAROĞLU 

TAHSİLİ 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 
Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

UNVANI . 

Başmüşavir 

Bas.ve Hlk.İl.Müş. 

Müşavir 
(2547/38'e göre) 
Hüşavir 
(2547/38*e göre) 
Müşavir 
Müşavir 

Uzman 

Uzman 

DAH 

Öğre 

Gaze 

Öğre 
Öğre 

Haz. 
-T.C. 

Haz. 

TCDD 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN İBRAHİM TEZ)'DA GÖREVLİ 

SIRA NO ADI SOYADI TAHSİLİ UNVANI DAH 

1 

2 

3 

4 

Murat UZUN . 

Erhan TANERİ 

Murat DENİZ 

Perin PİGEY 

Yüksek 

, Yüksek 

Yüksek 

Lise 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Basın Müşaviri 

İkti 

Dair 

Büyü 

Gaze 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN AKIN GÖNEN)*DA GÖREVLİ MÜŞ 

SIRA NO 

1 
2 

3 

. ADI SOYADI 

Ertuğrul BAŞAR 

Esin KONANÇ 

Hasan KONİ 

TAHSILI 

Lise 

Yüksek 

Yüksek 

UNVANI 

Basın ve Hal.İl.Müş. 

Müşavir 
(2547/38'e göre) 

Müşavir 
(2547/38'e göre) 

DAHA 

Özel 

Öğre 

Öğre 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN TÜRKAN AKYOD'DA GÖREVLİ 

ŞIRA NO ADI SOYADI TAHSİLİ UNVANI DAH 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

O.Z.Mahmut YAZICIOĞLÜ 

Fikret GÜLEN 

Doğan HATİPOĞLU 

Sedat ÖKSÜZ 

Gürsel USTA 

Fikri UÇAK 

Nur Olcay ATLI 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

Bas.Danışmanı 

Say 

Say 

İç. 

^ Mal 

Mal 

Mal 
Gn. 

"Baş 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN GÖKBERK ERGENEKON)'DA GÖREVL 

SIRA NO 

1 

2 

3 

ADI SOYADI 

Bahadır ATILGAN 

Erdoğan ENGİN 

Yusuf TURAN 

TAHSILI 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

UNVANI 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

N 

DAHA 

Hazin 
Müs.l 

Ulaş 

. BYEGM 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN ORHAN KİLERCİOĞLU)'DA GÖREVL 

SIRA NO 

1 
2 

3 

4 

5 

ADI SOYADI 

Erdoğan GÜÇLÜ 

Nurdan GÜRÜN 

Vehbi KOÇU 

Reşat MOCAN 

Sinan DURAKOĞLU 

TAHSİLİ 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

UNVANI 

Başbakanlık Müş.°" 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

DAHA 

San.v 
Emlak 

Bay.v 
Da.Bş 
YDK B 

YDK B 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN MEHMET KAHRAMAN)'DA GÖREVL 

SIRA N 

1 

2 
3 
A 

5 
6 
7 

3 . ' ADI SOYADI 

Hızır EKŞİ 

Nurettin AYDIN 

Metin GÜNEŞ 
Haluk ATALAN 

Hikmet Bilir YÜCE 
Gülen AYDINOĞLU 

E.Yasemin ÖZDEK 

TAHSİLİ 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 
Yüksek 

Yüksek 

UNVANI 

Başbakanlık Muş. 

Başbakanlık Muş. 

Başbakanlık Müş. 

Danışman 

Danışman 
Danışman 

Danışman *• 

DAH 

Gazi 
; İst. 

_. Emek 

Emek 

Kara 
Huku 

Adal 
Danı 

TODA 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN ÖMER BARUTÇU)'DA GÖREVLİ 

SIRA NO ADI SOYADI TAHSİLİ UNVANI DAHA 

1 

2 

3 

4 

Kemal EFENDİOĞLU 

Alptekin ÜNLÜTÜRK 

Sabri DURANSOY 

Elif Tekin 

Yüksek . 

Yüksek 

Yüksek 
Yüksek 

Müşavir 

Dış İliş.Müş. 

Bas.Halk.İİş.Müş. 

Müşavir 

San.v 
Başka 

Londr 
atanm 
Bakan 

Baş.B 
Etiba 
GAP İ 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN HEHMET ALİ YILMAZ)'DA GÖREV 

SIRA NO 

1 
2 
3 

4 

5 
- 6 

7 
8 

ADI SOYADI 

Erdoğan ÜNVER 

Yalçın AKSOY 

Haluk ÖZBEK 

Kemal AYDIN 

Necati ÖZTÜRK 

İlker BÜYÜKÖZTÜRK 

Tülin GÜRSOY 

Sabri SADIKLAR 

TAHSİLİ 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek-

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

UNVANI 

Başdanışman 

Danışman 

' Danışman 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

Danışman 

DAH 

MEB 
Turi 

Genç 
Dış 
Genç 
Gene 

Başb 

•Genç 
İnşa 

Başb 

Genç 
Spor 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN ERMAN ŞAHİN)'DA GÖREVLİ 

SIRA NO ADI SOYADI TAHSİLİ UNVANI DAH 

1 Prof.Dr.Mustafa ALTINTAŞ 

2 Engin AYDIN 

3 Mehmet BİCAN 

4 Ali Rıza AYDIN 

5 Mehmet KUŞÇU 

6 Salih ALTAY 

7 Edip BAĞCI 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Müşavir (2547/38'e göre) 
Müşavir 

Başbakanlık Müş. 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

GÖ/I 

Türk 
Gene 

Baş. 

Sayı 

Sayı 

Sayı 

Etib 



DEVLET BAKANLIĞI (SAYIN ŞERİF ERCAN)'DA GÖREVLİ 

SIRA NO ADI SOYADI TAHSİLİ UNVANI DAH 

Asım CEBECİ 

Azmi ÖZGÜR 

Mukadder AYDEMİR 

Ali ŞEMSİ 

Asaf YAVUZARSLAN 

Mustafa AYDINALP 

Yüksek 

Yüksek 

Yüksek 

Lise 

Yüksek 

Yüksek 

Müşavir 

Bas.ve Hal.İl.Müş. 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Müşavir 

Başb 

Gaze 

Bayı 
Enfo 
TRT 

TDÇİ 

Özel 
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Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 23 Arkadaşının, İnsan Haklarının Korunmasına Dair 
Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme 

Alınma Önergesine Verilen Oyların Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler. 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oyla 

\ 

. ' • ' . • 

r 
Oya Katılmayanlar • 
Açık Üyelikler 

AFYON 
Halil ibrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ANKARA 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Hüsamettin örüç 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

DENİZLİ 

Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen ' 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

Reddedilmiştir. 
450 

: 313 
127 
183 

; —. 
3 

137 

İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
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tsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağh 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk, Saydam 

MUĞLA 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 

(Reddedenler) 

Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
ismet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat'Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 

TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 

AĞRI 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
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Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu, 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekön 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 

B : 86 23 . 6 

İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Nâbi Sabuncu-
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
ELÂZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
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İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. Istemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Erkut Şenbaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Münif fslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 



T.B.M.M. 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

İSTANBUL 
İsmail Cem 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 

B : 86 23 . 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 

Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoglu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 

Geçersiz Oylar 

İZMİR 
Nevzat Çobanoglu 

Oya Katılmayanlar 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (İz. 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
O. Mümtaz Soysal (İz.) 
Halil Şıvgın 
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Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoglu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri • 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 

• Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

SİVAS 
Abdullatif Şener 

Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Ali Karataş 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Batyali 
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Mehmet Gemal öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdül kerim Zil an 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
A. Hamdı Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (Î.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk, 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya (İz.) 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Fuat Çay 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Fevzi İşbaşaran 
Coşkun Kırca (İz.) 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
İbrahim özdemir 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Mehmet .Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Atilla Hun 
KAYSERİ 

) Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
KONYA 
Ali Günaydın 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
MANİSA 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 

4 274 — 



T.B.M.M. B : 86 23 . 6 . 1992 O 

Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroglu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınâk 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (tz.) 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye özver 
TRABZON 
Koray Aydın 

Fahrettin Kurt 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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Refah Partisi Grubu Adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, Sahibi 
Olduğu Şirketlere Haksız Kazanç Sağladığı ve Görevini Kötüye Kullanarak Devleti Zarara Uğ
rattığı İddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar Hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 

Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/5) 

AFYON 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
î. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Hasan Çakır 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğluı 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

(Kabul Edenler) 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

DENİZLİ 

Hasan Korkmazcan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen' 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Reddedilmiştir. 
450 
349 
127 
218 

1 
3 . 

101 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 

276 
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Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
tsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
ICAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin . 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

Reddedenler 

ADIYAMAN 
Abuzer Tanrı verdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mi kail Aydemir 
"Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
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RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan. 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpmar 

TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak . 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
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Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Bal yalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 

Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlü 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 

I 

Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
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Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan Özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel " • , 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü , 
Atilla Mutman ! 

Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Er kut Şenbaş 
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KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır • 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
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MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaştoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

Çekinser 

İSTANBUL 
Nami Çağan 
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SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıpğlu 
Abdürrezak Yavuz ' 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı , • 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kor ay Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet,Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN' 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
AFYON 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür ' 
ANKARA 
Mehmet'Nedim Budak (İz.) 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal (İz.) 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
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Geçersiz Oylar 

KAYSERİ 

Seyfi Şahin 

Oya Katılmayanlar 

BURDUR 
Mustafa Çil oğlu 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gaziogl 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk. 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mehmet Özkaya (İz.) 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut (İz.) 
İsmail Cem 
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KONYA 
Mustafa Ünaldı 

Algan Hacaloğlu 
Coşkun Kırca (İz.) 
Leyla Yeniay Kös"eoğlu (İz.) 

ı Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
İsmet Kaya Erdem 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Atilla Hun : 
Zeki Nacitarh sn 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 

) İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
MALATYA 
M. Doğan Ölmeztoprak (İz.) 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
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ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (İz.) 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver • 
TOKAT 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ender Karagül 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
86 NCI BİRLEŞİM 23 . 6 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gensoru Önergesi (11/6) 
2. — Meclis Soruşturması önergeleri (9/9, 9/10, 9/11) 
3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 19 Arkadaşının, Türkiye Rad

yo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi 
(2/76) 

4. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 23 Arkadaşının, İnsan Hak
larının Korunmasına Dair Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/127) 

.-•', - • - 2 - - - :. , " -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan'ın sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kö
tüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m. 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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 ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — 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) 

3. — 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 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — 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) 

5. — 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) 

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

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

8. — 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) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. —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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşınin, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12.— 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) 

13. — 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) 

14. — 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
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

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

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

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

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

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlannı tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca 
bir Mecliŝ  araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarım 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. —Kahramanmaraş Milletvekili .ökkeş Şendiüer ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca "bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve almacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 vç 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) • 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) ' 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58.— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının,'İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. —- Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü''ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

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

*3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısın 
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

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

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

13. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

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

(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) ' 

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

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

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

•23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptınlan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

•28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

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

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

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. — 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) 

•35. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

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

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

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

39. — 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) 

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

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, j istanbul - Küçükçckmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

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

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

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

47. — istanbul 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) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

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

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

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

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

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

56. — Kahramanmaraş Milletvek41i Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,. Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Baymdırhk ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/146) 

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

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

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

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

_ _ _ _ 0 _ 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay Üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

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

71. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) ! 

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

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

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

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'in, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

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

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

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

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

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

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

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

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/175) 

88. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) . . ' -

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — 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) 

97. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98.v— Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımım destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kollan üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. -T- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

'109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

110. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

112. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları -ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

114. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

115. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

116. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'm, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

117. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

121. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 
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124. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

125. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SÎSATEV'e) ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

126.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

130 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Njğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ye Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

134. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan dogalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattıhın yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

137. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

141. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

142. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

143. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

145. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

148. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

150. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

151. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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152. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarım yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü-
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

155. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

156. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

160. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

162. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

163 — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

164. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

165. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 
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167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, ithal kâğıtlarda yapılan yer
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

169. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasmın Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

170. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/265) 

171. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Barbakandan sö*zlü soru önergesi (6/266) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

173. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

174. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

175. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tanm Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

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

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

180. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

181. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

182. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim,Ba-

' kanından sözlü soru önergesi (6/277) 
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183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan/sözlü soru önergesi (6/278) 

184. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

185. — Konya Milletvekili Mehmet Keçccilcr'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

187. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. — istanbul Milletvekili Halit Pumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

189. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilcr'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın-

/ dan sözlü soru önergesi (6/284) 
190. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya İli ve Emet ilçesi S.S.K. 

hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) ' , 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

192. T— Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — Bursa Milletvekili Fethi Âkkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 
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198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

201. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

203. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

204. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D;V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

207. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının. 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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212. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü spru önergesi (6/309) 

213. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

214. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

215. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

216. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

217. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/314) 

218. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Türkiye Elektrik Kurumunun per
sonel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/316) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İlinde pancar üreticilerinin 
paralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/318) 

222. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

223. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

• 224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 
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225. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Has
talıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâ
ret kontrolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/322) -

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

227. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

228. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

229. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

230. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlannm durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

231. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

232. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karama-^ 
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 280 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/92) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi : 
19.6:1992) 

2. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

3.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

4.— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

5.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet' 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı; 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 6. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ye Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

x 7. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 8. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

. x 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

10. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

11. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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x 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair. Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarilıi: 28.2.1992) 

14. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

15. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 
5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

16. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affı
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma 
tarihi : 3.3.1992) 

17. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal îşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarilıi : 6.3.1992) 

18. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

19. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

20. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

21. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 
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22. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayı
sı : 75) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

23. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nm, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

24. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

x 25. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

26. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

x 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayı
sı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

30. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

•31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 
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x 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 25.5.1992) 

33. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

x 34. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

35. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295).(S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 37. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 38. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 39. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 40. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üç
lü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/267) (S. Sayış/: 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

41. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1992) 
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42. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

43 — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tari
hi : 15.6.1992) 

x 44. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna 
Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Ver
gileri Üzerinden ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon 
Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Ta
rihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 
2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Ka
nunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi: 16.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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