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minde zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı 
iddialarını araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması 
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2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Kültür Bakanı Fikri Sağ-
lar'ın, Parti Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 256:257 

3. — Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, Yozgat Milletvekili Mahmut Or
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tirmek amacıyla Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde açılması 
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323:336,337 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 338 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 338 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon PTT Başmüdürlüğünde 
çalışan bir personelin, Yüksek Disiplin Kurulu Kararına rağmen eski görevine 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraatlarıyla milletin 
temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıyla ilgili atama ve ihalelerde 
usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/7), Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

26.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulunan (11/7) 
esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşIerM kısmında 
yer almasına; gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 1.7.1992 
Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

. TBMM Genel kurulunu ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'e, Baş
kanlıkça "hoş geldiniz" denildi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey de, Gfenel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.3.1992 tarihli ve 165 sayılı kararıyla 19.3.1992 günü 
saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle uzatılması onaylanan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1992 
günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle yeniden uzatılmasına, 

Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden 
itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuv
vetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu 
gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kuru
lunun yetkili kılınmasına izin verilmesine, 

İlişkin Başbakanlık tezkereleri (3/519), (3/520); üzerindeki görüşmelerini takiben yapılan 
açık oylamalardan sonra kabul edildi. 

30 Haziran 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.15'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

I SÜay Saygın Halil Çulhaoğlu 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 6 . 1992 Pazartesi 

Tasanlar 

1. —Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/416) (İçişleri ve Adalet komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk 
işbirliği ve Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun BulunduğunaDair Kanun Tasarısı 
(1/417) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

Teklifler 

1. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Dış Türkler Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi (2/379) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17.6.1992) 

2. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 2.7.1964 Tarihli ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/380) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1992) 

3. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın; Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/381) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1992) 

4. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel 
Milletvekili Aydın güven Gürkan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 6245 Sayılı 
Harcırah Kanununun Bazı Maddelerine Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/382) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.1992) 

Tezkereler 

1. — İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/521) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/522) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1992) _ . ' 

Rapor 

1. — Türk silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gele
cek Yıllara Sari Taahhütlere Girşime Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/393) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
26.6.1992) (GÜNDEME) 
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Sözlü Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların karşılaş
tığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.6.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Millî Eği
tim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/241) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, posta ile ödeme yapan vergi mükelleflerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.1992) 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'tn, Ankara-Samanpazarı Saraçlar Çarşısında mey
dana gelen yangına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/243) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.6.1992) 

30 . 6 .1992 Sah 

Raporlar 

1. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 135) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/389) 
(S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) (GÜNDEME) 

3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 
(GÜNDEME) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 3 Arkadaşının, 2.3.1984 Tarihli ve 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yugoslav 
vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.6.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, birliklerde yapılan teftişlere ve sonuçlarına iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1992) 
— 246 — 
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2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan 
memur ve askerî personele ilişkirrUlaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/245) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.6.1992) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kalekaya, Ye-
şildere, Sadıklı, Delihaçlı ve Gölpınar köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/246) (Başkanlığa geliş tarilıi : 26.6.1992) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Sadıklı, Kale
kaya, Yeşildere köy yolunun geçtiği Çağırgan Deresi üzerine ne zaman köprü yapılacağına iliş
kin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/247) (Başkanlığa geliş tarilıi : 26.6.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul şubeleri
ne yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/65) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1992) 

2. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde zarar gö
ren vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştırmak ve gerek
li önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş tarilıi : 29.6.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

. . o . 

BAŞKAN—Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) - . 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. , 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Diyarbakır. Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, Silvan Emniyet Müdürlüğünde, kocası güven
lik güçlerince öldürülen bir kadına yapılan işkenceye ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı 
ismet Sezgin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
İlk söz, Silvan'daki son gelişmelerle ilgili olarak, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmut 

Uyanık'ın. 
Buyurun. (ÖZEP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Silvan Emni
yet Müdürlüğünde, kocası güvenlik güçlerince öldürülen Menice Kırtay adındaki kadınımızın 
rahmine cop ve silah namlusu sokulmak suretiyle çocuğunun da düşmesine neden olan olayla 
ilgili olarak görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olayı, 25.6.1992 tarihli Özgür Gündem Gazetesi kamuoyuna duyurdu; 
ancak, bugüne kadar Hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı. Ben, Sayın Başbakanımıza 
ve İçişleri Bakanımıza inanıyor ve güveniyorum ki, sorumlular hakkında soruşturma açtıra
cak ve suçlu görülenleri yargı önüne çıkaracaklardır. Yine inanıyor ve güveniyorum ki, soruş
turmanın sonucu hakkında Yüce Meclisimizi de bilgilendireceklerdir. Ancak, bunlar olurken, 
bizlerin de bu olaya bir ad bulmamız gerekmektedir. Buna işkence diyemeyiz. İşkence kelime
si, olayı tarifte aciz kalıyor. Ben hukukçuyum; ceza mevzuatımızı gözümün önünden geçirdim, 
böylesi bir olayı tarif eden bir maddeye de rastlamadım. Demek ki, vazıkanun böyle bir olayın 
meydana gelebileceğini düşünmemiştir. Peki, bu olaya ne diyeceğiz, bunu nasıl tarif edeceğiz? 
Bu, bence, insanlığın namusuna yönelik bir tecavüz olayıdır. Ben, başka türlü izah edemiyorum. 
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Bu sebeple de, bütün insanları üzmüş, vicdanları yaralamıştır. Hatta inanıyorum ki, bu olaya 
sebebiyet veren polis memurları dahi olaydan sonra üzülmüşlerdir, pişman olmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, ceza hukukuna göre, suçlu, suç teşkil eden eylemi yapanlardır. Bu
rada da suçlu, karakolda bu eylemi yapan polis memurlarıdır, cezayı da bunların çekmesi ge
rekmektedir; ancak, bence gerçek suçlu bu polis memurları değildir; insan değerini kavrama
yan, insan haklarını hiçe sayan, demokrasinin nimetlerinden istifadeyi başkalarına fazla gören 
her zihniyet, her zaman böylesi olaylara sebebiyet verebilir. 

İnancımız odur ki, devletin kuruluşundan bu yana bütün yöneticiler bu zihniyetle devleti 
yönetmişler, bu zihniyeti toplumun her ferdine de hâkim kılmışlardır. Bu sebepledir ki, top
lumda böylesi olaylara sebebiyet verebilecek sayısız insanımız vardır ve ben bu insanları, dola
yısıyla da bu polis memurlarını ayıplayamıyorum, suçlayamıyorum. Bence, gerçek suçlu, dev
letin, toplumun demokratikleşmesine çalışmayan, demokrat insanlara, hür düşünceye katla
namayan yönetimlerdedir. Bugüne kadar gelen bu yönetim anlayışı, demokrat insanların yetiş
mesine mani olmuş, tek tük yetişen demokratları da sindirmiş ve sağlıksız bir toplumun oluş
masına sebebiyet vermiştir. Bugün de, Anayasayı değiştirerek, bazı antidemokratik yasaları yü
rürlükten kaldırarak, Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacağımızı zannediyoruz. 
Bence yanılıyoruz. Demokratikleşme, her şeyden önce, bir kültür meselesidir. Her ferdimiz de
mokrasi kültürüyle yoğrulmadıkça, her şey kâğıt üzerinde kalır. Mesela, Anayasamızı ve yasa
larımızı Fransa'ya götürelim, onların da anayasalarını tüm yasalarıyla birlikte Türkiye'ye geti
relim; ne Türkiye demokratik bir yapıya kavuşur ve ne de Fransa kâmil demokrasiden uzakla
şır. Biz, üç ay sonra "Bu anayasa bize göre değil" diye mırıldanmaya başlarız ve Allah'ın iz
niyle de, altı ay sonra hepsini değiştirir, kendi kafa yapımıza, kendi sağlıksız toplumumuza 
uydururuz. 

Bugün, ülkemizde gerçek demokrasiyi yerleştirmeye karar vermiş bir siyasî örgütü göre
miyorum. Her örgüt, her fert demokrasinin zevklerini tatmak istiyor; ama başkalarının tatma
sını asla... 

Burada basınımızı da eleştirmek istiyorum. Basın, demokrasinin nimeti olan özgürlükten 
yararlanacak; ama başkaları bu zevkleri tatmayacak... Kendisi, bazen demokrasi havarisi kesi
lecek, bazen de susacak... Nitekim, bundan birkaç yıl önce, israil askerlerinin sivil bir Filistin
linin sopayla kolunu kırması olayı karşısında, dünya basınıyla beraber ayaklanan, kalem ve 
mürekkebiyle İsrail'e savaş ilan eden basınımızın, Türkiye'deki benzer olaylar karşısında sus
ması da, deminden beri izah ettiğim bu çarpık zihniyetin ürününden başka bir şey değildir. 
Oysa, basının, kendi ülkesindeki insan hakları ihlallerine tepki göstermeden, başka ülkelerde 
meydana gelen benzer olaylara tepki göstermeye hakkı yoktur. Hırsızın hırsızı kınadığı nerede 
görülmüştür. 

Bu sebepledir ki değerli arkadaşlarım, öncelikle siyasî partiler ve devlete hâkim olan ku
ruluşların bütün bu olumsuzluklardan kurtulmak için gerçek demokrasiyi bu güzel ülkemize 
yerleştirmeye karar vermeleri gerekir. Böyle bir karar samimi olarak verildikten sonra, gerisi 
kolaydır. 

Böyle bir kararın bir an önce verilmesi dileğiyle huzurunuzdan ayrılırken, beni dinleme 
lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkürlerimle birlikte saygılar sunarım. (ÖZEP ve SHP 
sıralarından alkışlar) ' . . . . . 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sahte oy, sahte imza konularında... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Siz istiyor musunuz efendim? * 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Cevap vermem gerekiyorsa- arz edeyim 

efendim. 
BAŞKAN — İstiyorsanız buyurun, onun gerekliliğine ben karar veremem. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; Sayın Mahmut Uyanık kardeşimizi dinledim. Bahsettikleri olay 
hakkında inceleme yapmaları, bu konuyu tetkik etmeleri ve eğer suçlular varsa, cezalandırıl
maları için ilgili mesai arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. Bu konuda henüz bir cevap ala
madım. Cevap aldığım zaman, hem kendilerini hem de Yüce Meclisimizi aydınlatacağımı ifa
de etmekle yetinmek istiyorum. 

Ayrıca, sevgili arkadaşlarım, Sayın Uyanık'ın, demokratikleşmeyle ilgili olarak söyledik
lerinin büyük bölümüne katılıyorum; ama maalesef, güneydoğuda yaptığımız demokratikleş
me hareketlerine karşı gelen, demokratikleşmeyle elde edeceğimiz sonuçları, hususları namlu
larla, silahlarla,kurşunlarla elde etmeye çalışan bir grup ve bu grubun himayecileri de var. Sev
gili arkadaşlarım, her şeyden önce, bu olayları ve Sayın Uyanık'ın bahsettiği olayları önlemek 
ve çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokrasinin bütünüyle, hem devlet hayatımıza egemen ol
ması, hem de vatandaşımızın günlük yaşam biçimine dönüşmesi için uğraşımız olan saydam 
bir demokratik düzenin tekrar işlerliğe kavuşması için yaptığımız çalışmalarla yerine getirme 
gayreti içerisindeyiz; ama maalesef bu gayretlerimizin önlendiğini de izlemekten ayrıca üzüntü 
duyduğumuzu da belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Elbette ki, bu arada, bir zihniyeti 
değil, polisimizi, devletimizi suçlu görmek, belki de bunun bir izahı olabilir; ama, her şeyden 
önce, devletin yeniden yapılanmasında, restorasyonununda hepimize ve öncelikle Yüce Parla
mentoya büyük görev düşüyor. Bu demokratikleşme sürecinde Yüce Parlamentomuz, Hükü
met tasarılarını daha geliştirerek, daha iyi şekle getirerek çıkarabildiği takdirde, şikâyet ettiği
miz problemleri çözmüş oluruz. Onu arz etmek istedim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aştk'tn Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in, muhtelif tarihli 
üç ayrı belgede, üç ayrı imzasının bulunduğuna ve bu konuyla ilgili olarak bir gazetede çıkan makaleye 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in cevabı 

BAŞKAN — Sahte oy, sahte imza konularında, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık'a 
gündem dışı söz veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü konuşmacıların süreye uygun davranmaları ayrıca sevindirici. 
Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son birkaç gündür, Sayın 
Başbakanın ifadesiyle, Meclise gölge düşürecek, Hükümeti, Parlamentoyu hatta muhalefet par
tilerini ağır ithamlar altında bırakacak bir sahtecilik olayıyla kamuoyu çalkalanıyor. 
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Hatırlayacağınız gibi, geçen hafta 200 küsur milyar liralık ayrıcalıklı kredi konusunda ve
rilen bir gensorunun oylaması sırasında sahte oy kullanıldığı tespit edilmişti. Arkasından, ola
ğanüstü hal ve Çekiç Güç konusunda Meclise getirilen Bakanlar Kurulu kararı üzerinde sahte
cilik, evrak sahtekârlığı yapıldığı iddia edilmiş ve iddia henüz karşılanmamıştır. Arkasından, 
bir sahte imza konusu gündeme gelmiştir. 

Bilindiği gibi, geçen hafta bu olay üzerine Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar alelacele bir 
kararla, 24.6.1992 tarihinde imzasını değiştirdiğini; eski imzasının taklit edildiği gerekçesiyle 
değiştirdiğini buradan ilan etmiştir. 

Sözlerime, öncelikle bu imza işinden başlayacağım, daha sonra sahte belge konusuna de
ğineceğim. 

Şimdi, önümde üç adet yazı var. Bir tanesi 20 Aralık 1991, Sayın Fikri Sağlar'ın imzası; 
bir tanesi 26 Mart 1992, gene Sayın Fikri Sağlar'ın imzası; bir tanesi 23.6.1992, gene Sayın 
Fikri Sağlar'ın imzası... Temin edebildiği bu üç ayrı belgede, Sayın Sağlar'ın üç ayrı imzası 
var. Halbuki kendisi 24.6.1992'de, yani bu üç belgeden sonra bir genelgeyle imzasını değiştirdi
ğini iddia etmiştir. O genelgeden haberimiz yok; ama o sirküler doğruysa, Sayın Bakana şimdi 
sormak istiyorum: ilkmektepte çocuklar imzalarını değiştirirler; ama bir Sayın Bakan, devlet 
adına imza atan bir Sayın Bakan, bu imzalarla bankadan para alabilir mi? Çeke imza atsanız, 
bu çeke para öder mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İmzasını inkâr etmedikten sonra seni ne ilgilendirir bu? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Bakanın üç ayrı belgede üç ayrı imzası var. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Bundan sonra, parmak bassın... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Bakan, siz en iyisi bundan sonra parmak basın daha 
iyi olur. (ANAP sıralarından alkışlar) En iyisi, siz bundan sonra parmak basın. 

Şimdi, asıl olaya geliyorum: Dünkü tarihli Sabah Gazetesinde Güngör Mengi'nin bir ma
kalesi var ve orada, "Sayın Fikri Sağlar, bu sahte belgeyi, yani Bakanlar Kurulu kararı üzerine 
sahte olarak yazılan yazıyı, Ekrem Ceyhun'un yazdığını idda etmiştir. Gazetemizin manşetin
de bu görülüyor" diyor. Gazetenin manşetine baktım, manşette öyle bir şey yok. Araştırdım; 
anladım ki, taşra baskısında sabahleyin çıkan bu manşet, daha sonra kendilerinin değişik bas
kılarıyla gazeteden çıkarılmış; ama, makalede unutulmuş... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Her gazete haberi doğru mudur? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Ve Sayın Başbakan, İsparta'da binlerce kişiye hitaben, muha
lefeti, müfteri olmakla, iftira ile suçlamış, olayın Parlamentoya gölge düşüreceğini iddia et
miştir. Parlamentoya gölge düşüreceği doğrudur; ama, hangisi doğrudur?.. Bu sahte belgeler 
Parlamentoya gölge düşürür... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen, insan Hakları Komisyonunu anlat. Kimin 
gölge düşürdüğünü anlat. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sen, kendi yaptıklarını anlat. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, Parlamentoya, sahtecilik gölge düşürür. Şimdi, doğ
ru mu?.. Daha sonra Sayın Başbakan açıkça, Sabah Gazetesinin ilgili muhabirini, bir bakıma 
kovdurduğunu, "Genel Müdüre telefon ettim, işten atıldı, müjdeler olsun" diye, basına yapı
lan bu baskıyı övünerek açıklamış, itiraf etmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Aşık, süreniz tamamlanmıştır, lütfen toparlayınız efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, bir misal vereceğim... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — tnsan' Hakları Komisyonunu da anlat!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — tnsan haklan konusunu da anlatayım isterseniz, onu da anla

tayım. Hay hay... Sayın Başkan eğer iki dakika izin verirse, insan hakları konusunda da yaptı
ğımızı anlatayım... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim... Müsaade eder misiniz?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — O zaman, şunu bitireyim. 
BAŞKAN — Gündem dışı söz vermeyecektim bu hafta efendim; ama, süreye uyacağınız 

düşüncesiyle verdim. Lütfen toparlayınız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Tamam, o zaman, bitiriyorum. 
Sayın milletvekilleri, bu durum karşısında, eğer, Hükümet, eğer Sayın Sağlar, gelip bunu 

izale edici bir şey söylemezse, düzeltmezse, yapacağım işi söyleyeyim. Yani, vatandaşa "bunlar 
bize iftira ediyor" demeye devam ederlerse, yapacağımız iş şu: Evvela, bu sahte Bakanlar Ku
rulu kararıyla ilgili bu belgeleri büyütüp, götürüp İsparta'nın meydanında bir panoya asaca
ğım. Ispartalılar görsünler; bakalım, sahte midir, değil midir diye, oraya gidip asacağım. 

Sayın Fikri Sağlar'ın, üç değişik imzasını büyütüp, bu evrakları da götürüp, Kızılay Mey
danında bir panoya asacağım; vatandaş, bakanlarının nasıl imza attıklarını, nasıl değiştirdik
lerini görsün diye. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bunu "Muhalefetin iftirası" diye izale temeye çalışmak, örtbas etmeye çalışmak 
ne demektir biliyor musunuz?.. Vaktiyle bu Mecliste bir kavga olmuş ve bir sayın milletvekili 
Meclis Başkanına "kulağımı isırdılar" diye şikâyette bulunmuş; muhatabı da şöyle bir cevap 
vermiş; "Sayın Başkan, kendi kulağını kendi ısırdı" demiş. Şimdi, Sayın Başbakanın, muhale
feti müfteri olarak ilan etmesi ve bu işte ilgililerin hiçbir sorumluluğunun olmadığını veyahut 
da üzerine gidilmemesini söylemesi, bu şekilde örtbas etmeye çalışması, "Kendi kulağını ken
dileri ısırdı" ifadesinden daha ciddî bir şey değildir, inşallah, Türk Ceza Kanununa göre evrak 
sahtekârlığının suç olduğunu düşünen, geleneklerimize göre ayıp olduğunu düşünen sade va
tandaş, sizleri örnek alıp, bu tip şeylere teşebbüs etmez. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Sayın Başkan, cevap vermek 
üzere söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fikri Sağlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FlKRl SAĞLAR (içel) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali, Sayın Eyüp Aşık, İhsan Hakları Komisyonu 
Başkanlığı seçimindeki sahte oy meselesini unutarak, buraya başka şeyleri getiriyor. (SHP sıra
larından "bravo" sesleri, alkışlar) Ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk defa bir komisyon 
başkanlığı seçimi, sahte olduğu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından iptal 
edildi. Bu da sizin başkanlığınızdı... (SHP ve DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Orada sahte oy yoktu, arkadaşımız içerideydi, dışarıya 
Çıktı. 

— 2 5 2 — " 



T.B.M.M. B : 90 30 . 6.. 1992 O : 1 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi 
bir şeyi daha açıklayacağım size... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Orada sahte oy yoktu, oyların hepsi hakikidir. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti, 
Türkiye Devleti sekiz yıl boyunca kimlerin elinde kalmış, nasıl yönetilmiş?! Zannediyorum, 
kendisi genel başkan yardımcılığı da yaptı bilmesi lazım, devletteki evrakların aslına imza atı
lır, ikinci nüshasına da paraf atılır; bilmiyorsanız öğrenin. Eğer bilmiyorsanız cahilliğinizden; 
ama, bilerek söylüyorsanız, o başka!.. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kararnameye paraf atılmaz. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Şimdi, Sayın Aşık'ın elin
deki üç tane belge şudur arkadaşlar... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kararnamelere paraf atılmaz. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — O elindeki kararname de

ğil. Bak, kararname değil elindeki Sayın Özal, hele, siz bakanlık da yaptınız. Kararname değil o. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ellerindeki belge -yani.-yıllarca kadrolarını yerleştirip, devletin 
bütün belgeleri, evrakları herkesin elinde dolaşıyor diye hep söylüyoruz ya... Sahtekârlık, sah
tecilik burada- bizim bir onayımız. Bu onayın aslı ve benim imzam, onayın parafı... İkinci nüs- ' 
hasında, benimle birlikte, diğer arkadaşlarımın da parafı var. 

Şimdi, benim birinci imzamı paraflı gösteriyor ve kendi yandaşlarının, Bakanlığımızda 
üretmeye çalıştığı belgeleri haber aldıktan sonra, 21 Hazirandan itibaren imzamı değiştirerek 
attığım yeni imzayla üçüncü belgeyi de "İşte üç tane imza" diye getiriyor. Yavuz hırsız... 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Bir daha değiştirecek misiniz imzanızı?!. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bakın arkadaşlar... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ayın kaçında bildirdiniz? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — sizler, tabiî, tacirsiniz, ta
cir zihniyetiyle Türkiye'yi yönettiniz. Kamu görevlisi, imzasını değiştirdiği zaman, gerekli usul 
çerçevesinde her yere bildirir. Biz de, ayın 21'inden itibaren, imzamı değiştirdiğimize dair dev
letin bütün kurumlarına sirkülerle bildirdik. Biz tüccar değiliz, gidip de noterden tasdikli imza 
alalım... Sadece, tüccarlar yasa gereği noterden imza sirküleriyle ilgili tasdik ister. Bunu bile 
bilmiyorsunuz, ne biçim tacirsiniz siz?!. , 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ayın kaçında bildirdiniz? ayın 21'inde açıkladınız, yine 
ayın 21'inde imza attınız. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Şimdi bakın, burada çok 
önemli iki şey var; Sayın Eyüp Aşık, eğer bunları bilmeden burada gelip anlatıyorsa mesele 
yok; bu, bilgisizliktir, cahilliktir; genel başkan yardımcılığı düzeyine gelmiş bir insan böyle ha
talar yapabilir; ama, öğrenebilir!.. Sekiz yıllık iktidarda öğrenmemiş, şimdi öğrenebilir!.. Ama, 
bilerek yapıyorsa; Türkiye Büyük Millet Meclisini, bilerek yönlendirmeye, haksız yere, yalan
larla başka taraflara çekmeye, aldatmaya çalışıyorsa, Türk Halkını aldatmaya çalışıyorsa, bu 
çok vahimdir. Ben, Sayın Aşık'ı, kendisinin üyesi olduğu İnsan Hakları Komisyonuna, haklan 
gasp ediyor diye şikâyet edeceğim; ama, yapılan seçimden sonra görülüyor k|, o komisyona 
da artık güven kalmayacak!.. ' 

Söylediğim gibi, bütün kararnamelerde benim imzam vardır. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kararnamelere paraf atılmaz. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Beyefendi, 
"kararnamelerde" diyorum. 

İkincisi, dünkü gazetede çıkan imzayla ilgili habere gelince: Böyle bir şeyin olmadığını 
bütün kamuya açıkladık. Ne Sayın Ceyhun ne ben böyle bir beyanda bulundum ne de bizim 
Hükümetimizde böyle bir şey olur; ama siz, kendi hükümetinizdeki alışkanlıklarınızda -dervişin 
fikri neyse zikri odur- boş kararnamelere imza atıldığını bildiğinizden, "Burada da böyle şey
ler olabilir" diyorsunuz. (SHP ve DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, bir şey söylemek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Aşık, konuşmaları sırasında 
benim ismimden bahsederek, bir gazete havadisinde, Sayın Sağlar adına imza attığımı ifade 
ettiler, zapta geçti. Eğer izin verirseniz, yarım dakika konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre size söz vereceğim efendim... (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Yoksa, karşılıklı söz verirsek, sabaha kadar bitiremeyiz. Siz, 
O'nun isminden söz ettiğiniz için o; O sizin isminizden söz ettiği için o... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — "Yavuz hırsız" dedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size söz vermedim, sizi ilgilendiren bir durum yok. Sayın özal, sürekli yapı
yorsunuz bunu... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu bizi ilgilendiriyor, "yavuz hırsız" dedi; za
bıtları inceleyin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın kendisine sataşması 
nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; gündem dışı bir konuşma sırasında ismimden bahsedildiği için vaktinizi alma duru-

,munda kalmaktan üzüntü duyuyorum. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki; hiçbir Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti üyesi, kendisinin içerisinde bulunduğu, Bakanlar Kurulunda herhangi 
bir arkadaşının imzasını ne taklit eder, ne de onun yerine imza atar. 

Bunu söylemekle, Türk Milletine karşı olan bir görevimizi yerine getirdiğim kanaatini ta
şıyorum, Şu anda sıralarda oturan siz değerli arkadaşlarım, 51 milyon kişiyi temsil ediyorsu
nuz; beraberce temsil ediyoruz. (ANAP sıralarından "57 milyon" sesleri) Binaenaleyh, bu 51 
milyon insan adına konuşurken, çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 
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Yalnızca bugünkü gazeteleri okumuş olmak dahi, böyle bir hadisenin olmadığını ispata 
kâfi idi; ama, Meclis kürsüsünden bu hadisenin tekrar dile getirilmesi, hakikaten üzücü olmuştur. 

Ben, kırk yılını memur olarak, siyasetçi olarak, dürüstlükle bu devlete hizmet ederek ge
çirmiş bir arkadaşınızım. Bununla iftihar ediyorum. 

Şunu tekrar ifade ediyorum: Gerek Hükümet gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek
se demokrasimiz adına konuşurken, lütfen çok dikkatli olalım; yüzde yüz emin olmadığımız, 
herhangi bir belgeye dayanmayan bir konuda Meclis kürsüsünden konuşma yapmayalım. Çünkü, 
bu zabıtlar, bizim torunlarımız tarafından okunacak ve o zaman "Yahu, dedelerimiz nelerle 
meşgul olmuş" diyecekler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan," Sayın Fikri Sağlar, konuşmaları sıra

sında bizim grubumuzu kastederek, birkaç defa da tekraren, "Siz tacirsiniz; tacir olduğunuz 
için bunları bilmiyorsunuz" gibi, Grubumuzu son derece yaralayan ifadelerde bulunmuştur. 
İçtüzüğün 70 inci maddesi gereğince, aynen Sayın Ekrem Ceyhun'un kaldığı sınırlar içerisinde 
kalacağımı belirterek, Grubum adına cevap hakkı istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
Sayın Kalemli, Meclisi çalıştıracağız. "Tacir" sözü, özellikle ticaretle uğraşanlar için iti

barlı bir söz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bir gruba söylenmez efendim. 
BAŞKAN — Gruba söylemedi efendim, Sayın Aşık'a söyledi. 
MUSTAFÂ KALEMLİ (Kütahya) — Gruba söylediler. Hayır efendim, bir siyasî parti gru

buna söylediler; üç dört defa da tekrar ettiler. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, "Otur 
yerine" sesleri) 

Bakınız, çok istirham ediyorum; Sayın Ekrem Ceyhun'un kaldığı sınırlar içerisinde, Gru
bumuza cevap hakkı doğmuştur. Lütfen... s . 

BAŞKAN — Peki efendim, çok kısa ve cevap hakkı doğurmayacak biçimde, tacir olmadı
ğınızı... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — "Yavuz hırsız" diyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Sayın Kalemli Grup adına söz istiyor, Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Benim de düzeltmem gereken bir husus var. (DYP ve SHP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Ceyhun'a ben ithamde bulunmadım, kendileri itham ettiler. 
BAŞKAN — İsminden söz ettiniz efendim; oturun. İsminden söz ettiniz; o da bir açıkla

ma yaptı. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — İkinci olarak da, Sayın Fikri Sağlar'ın, sadece şahsıma sataş

ması değil, hakareti de var. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır! 
Buyurun Sayın Kalemli. 

— 255 — 



T.B.M.M. B : 90 30 . 6 . 1992 0 : 1 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — O zaman, aynen iade ediyorum. 
BAŞKAN — Edebilirsiniz efendim, edebilirsiniz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — "Sahtekâr" kelimesini kendisine iade ediyorum, 
BAŞKAN — Ettiniz efendim, tamam. 

2. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in} Parti 
Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; biraz önce Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar buradan bir gündem dışı ko
nuşmaya cevap verirken, bir hükümetin bakanına hiç izafe edemeyeceğimiz şekliyle bu Parla
mentonun bir siyasî parti grubuna, tekrar etmekten imtina ettiğim bir sıfatla hitap etme... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Tacir mi?.. 
BAŞKAN — Lütfen karışmayın. 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla)... hitap etme seviyesizliğini gösterdiler. (DYP ve SHP 

sıralarından "Ne demek seviyesiz?" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Kalemli... Sayın Kalemli... 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkanım, bu seviyeli bir konuşmaysa, o za

man, "Seviyesini gösterdiler" diye düzeltiyorum. 
BAŞKAN — Düzelttiniz. 
Buyurun, devam edin efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Seviyesini gösterdiler' ... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sizin seviyenize indim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ona da itiraz ediyorsunuz, buna da; hangisini söy

leyeyim?.. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bü Parlamentoda, her si

yasî grubun, bizim hiç üstüne leke kondurmadığımız bir saygınlığı vardır; her bakanın da, Sa
yın Ekrem Ceyhun Beyefendinin söylediği sınırlar içerisinde, çok saygı duyduğumuz büyük değeri 
vardır ve ben, kendilerinin konuşmalarına, burada şahsen, bu Parlamentoda bir arkadaşı ola
rak teşekkür ediyorum. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Hem teşekkür ediyorsun hem de gelip ko
nuşmayı berbat ediyorsun!.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — O, Ekrem Ceyhun'a teşekkür etti; anlamadan, dinleme
den konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... Lütfen müdahale etmeyin. 
Devam edin efendim. - . • ; ' • 

• / - • . • • • 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Biz, burada, bu Parlamentoda, bir evrak tahrifatı olayını gündeme getirdik. Vardır veya 
yoktur; evrak tahrifatı olayında da iddia edilen şey büyüktür veya küçüktür, önemli olan o de
ğil. Bakınız, biz, önemli olan neyin üzerinde durduk; önemli olan konu şu: Parlamentonun 
saygınlığına gölge düşüren, bir Hükümetin inandırıcılığına, bir siyasî iktidarın inandırıcılığına 
gölge düşüren olaydır hadisenin büyüklüğü. . 

Şimdi, burada yapılacak şey, Meclis Başkanının, Başbakanın -yetkili kimse- bu olayı ince
leyip, aydınlığa kavuşturmalarıdır, tik günden beri biz bunu ifade ediyoruz; yoksa, falanca vi
layetimizin falanca meydanında, bunlar şöyledir, bunlar böyledir diye beyanlarda bulunmak, 
iddiayı ortadan kaldırmaz. 

Bugün, bu iddia ortada durmaktadır ve Parlamento tarihinde bir leke olarak ortada dur
maktadır. Sayın Başkan, riyaset eden Başkan olarak sizden istirham ediyorum ve rica ediyo
rum; Meclis Başkanlığına bugün, biz parti grubu olarak müracaat edeceğiz. Bilmiyorum, bel
ki diğer muhalefet partisi grupları da müracaat edeceklerdir. Bu olayın aydınlaülması için, Meclis 
Başkanlığı olarak elinizdeki bütün imkânları kullanın. Hükümetin ve kişilerin üzerinde olan 
bu şaibeyi kaldırın ve birtakım bakanların buraya çıkıp, siyasî parti gruplarına birtakım sıfat
lar izafe etmesini de lütfen önleyin. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta meydana gelen terör 

olayları ve Afşin ilçesinin Karaömer Köyünde kaçırılan 5 vatandasın akıbetlerine ilişkin gündem dışı 
konuşması ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı 

BAŞKAN — Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin bir köyünde kaçırılan 5 vatandaşımızla 
ilgili, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'e gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
Sayın Şendiller, süreye uymanızı rica ediyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
sözlerime başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Kahramanmaraş milletvekili olarak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü terör ve bö
lücülük olaylarıyla ilgili, bugüne kadar, bu kürsüden dördüncü defadır sizlere hitap ediyorum. 

Son olarak, Afşin İlçemizin Karaömer Köyünde 17 Haziran günü kaçırılan ve şu güne ka
dar herhangi bir haber alınamayan 5 vatandaşımızın ve yakınlarının feryadını dile getirme ih
tiyacını duydum. 

Daha önceki konuşmalarımızda ifade ettik; Kahramanmaraş bölgemiz, özellikle hedef se
çilmiştir. Şu son meydana gelen olaylarla da, bölücü örgüt, özellikle Kahramanmaraş - Kayseri 
yolunu keserek, İç Anadolu Bölgesine sızma temayülü göstermiştir. 

1.7.1992 günü bu kürsüden yaptığımız konuşmanın metni buradadır. Ayrıca, 7 Şubat 1992 
günü, bir binbaşının şehit edilmesiyle ilgili olarak yaptığımız gündem dışı konuşmada, gerek 

- Sayın İçişleri Bakanının, gerekse Hükümet Sözcüsü Sayın Akın Gönen'in burada, bu olayla
rın önlenmesi için, gerekli tedbirleri alacaklarına dair ifadeleri vardı. Bugüne kadar sabırla 
bekledik; ancak, şu günden itibaren şunu söylemek zorundayız: Biz, artık, Kahramanmaraş'a, 
milletvekili olarak gidemiyoruz. 
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Muhterem milletvekilleri, eğer, Hükümet, bu çığlıklarımızı duymak istemiyorsa, yarın, daha 
büyük bir bela, daha büyük bir felaketle karşılaşırsa, bizden günahın gittiğini huzurlarınızda 

, ifade ediyorum. 
Kahramanmaraş bölgesinde, geçen sene, Pazarcık, Elbistan, Afşin'in büyük bir kesimin

de, vatandaşlarımız devletten yana oldukları için tarlasına gidememiş, hayvanını otlatamamış, 
fıstığını toplayamamış, bağına gidememişti. Bu sene de, şu anda aldığımız haberlere göre, Göksün 
İlçemizin, Afşin İlçemizin, Elbistan İlçemizin, Pazarcık İlçemizin ve Merkeze bağlı birkısım 
köylerimiz, köy korucuları vasıtasıyla köylerini bekliyor; tarlasına gidemiyor. Hükümeti uyarı
yoruz. Şu ana kadar Hükümetin Kahramanmaraş'la ilgili olarak aldığı hiçbir ciddî tedbir yok
tur. Çevre, olağanüstü hal ve mücavir alanda iken, biz ilimizin olağanüstü hal bölgesinde alın
masını istemiyoruz; ama, güvenlik kuvvetleri bakımından, teçhizat bakımından, güç bakımın
dan Kahramanmaraş'a özel ilgi gösterileceğini umuyoruz ve Sayın Bakanın 7 Şubat 1992 günü 
bu kürsüden yaptığı konuşmada, "olağanüstü hal bölgesinde hangi tedbir varsa onu alacağız" 
ifadesi vardır. 

Bir noktaya, dikkatinizi çekerek, belirtmek istiyorum; 16 Haziran günü Genelkurmay Baş
kanımız, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti ve kendi ilçesi olan Göksün İlçemizin Çardak Kasaba
sını ziyaret etti; hemen ikinci günü, Çardak Kasabası ile Karaömer Köyünün arası üç kilomet
redir, o köyden salep toplamaya giden 2 vatandaşımız kaçırıldı, onları aramaya giden köylüler
den de 3 kişi kaçırıldı; bu insanlarımızdan şu ana kadar bir haber yoktur. Şu ana kadar, güven
lik kuvvetleri, ellerinde bulunan bütün imkânlarla seferber olmuş durumda; fakat, Kahraman
maraş emniyet Müdürlüğünde, müdür yardımcılığı kadrosu boştur. Şark hizmeti görmüyor, 
olağanüstü hal bölgesinde değil, mücavir alan da değil, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ın on
da biri olay yok iken, orası mücavir alan. Bu şartlarda, Kahramanmaraş'ta güvenlik kuvvetle
rini çalıştırmak da mümkün değildir. Biz, olağanüstü hal, mücavir alan istemiyoruz; ama dev
letin, Kahramanmaraş'ta kanı derhal durdurmasını istiyoruz. Yoksa, Kahramanmaraş'ın şu farklı 
özelliğini burada defaatla dile getirdim ve söyledim. PKK'ya destek olan, PKK'yı besleyen in
sanlar, vatandaş tarafından biliniyor. Yarın, bu şekliyle devam ederse bir kargaşa çıkar endişe
miz vardır; bunu samimiyetle Yüce Mecliste dördüncü defa dile getiriyorum. 

Bu olaylar devam ederken, Elbistan İlçemizde Engizek ve Nurhak Bölgesini tutan, koru
yan tabur komutanlığı oradan bu günlerde alınıyor, Sayın Bakan bize, bölük getirileceğini söy
lüyor. Bu karara, icraata saygı duyarım; ama, milletvekili olarak beni, vatandaşım Kahraman
maraş'a sokmuyor; ne evimde yatabiliyorum ne büromda durabiliyorum. Lütfen, tedbir alın, 
kanı ve gözyaşını durdurun. Bu, beş vatandaşımızın akıbeti ne oldu bilemiyoruz? 

Ayrıca, oradaki olayların vahametini şu yönüyle de izah etmek mümkündür. Binboğa dağ
larına, Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız Bölgesine, vilayetler -Kayseri Vilayeti de dahil- bu sene hay
vancıları göndermemiştir. Bunu da, devletin, özellikle şunu tastiki için söylüyorum: O bölgele
re de PKK'nın kayma ihtimali vardır ve Göksün - Kahramanmaraş karayolu iki defa PKK tara
fından kesilmiştir, İç Anadolu yolu kesilmiştir ve bu vatandaşlarımızı aramaya giden güvenlik 
kuvvetlerimizden 1 jandarma uzman çavuş ve 2 er de şehit edilmiştir. Sayın Bakandan bu ko
nuda tedbir alınmasını, güvenlik kuvvetlerinin güçlendirilmesini, teçhizat bakımından zengin-
Ieştirilmesini; vatandaşımızın huzur içinde ekinini biçmesi, bağını dermesi, fıstığını toplaması 
ve yazın ekmeğini kazanması için tedbir almasını bekliyoruz. 
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Hissiyat olarak görmeyin, gerçekleri konuşuyorum. Elimde bu konuda raporlarım vardır, 
konuştuklarımın hepsi belgelere dayanmaktadır. Sözlerimi burada tamamlarken, Hükümeti veya 
Sayın Bakanı suçlamak gibi bir niyetim yoktur. Sayın Bakanın ve Hükümetin uygulamalarına 
bu manada saygı duyarım; ama Kahramanmaraş'ta alınan tedbirler yeterli değildir. 

Bu duygularla sizleri selamlamadan önce, tnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak bir hu
susu, bir cümle ile hatırlatmak istiyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakan, "tnsan Hakları Ko
misyonuna güven kalmadığını" söylediler; doğrudur, benim de güvenim kalmadı; niye? Yal
nız, Sayın Bakanın bunu burada söylemeye hakkı yoktu; çünkü, tnsan Hakları Komisyonunda 
İktidarın 11 tane, muhalefetin 10 tane oyu var ve dört aydan beri bizi çalıştırmamak için, top
lantıya gelmiyorsunuz. Bu konuda bizi suçlamaya hakkınız yoktur. (ANAP ve MÇP sıraların
dan alkışlar) Ben, tnsan Hakları Komisyonunun bir üyesi olarak, bu manada, konuşulanı ya
dırgıyorum; zira, Komisyonu siz çalıştırmıyorsunuz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. (MÇP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan,, konuşmaya cevap ver

mek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Kah

ramanmaraş Milletvekili arkadaşımız Sayın ökkeş Şendiller'in, Göksün İlçesinde meydana gelen 
olayla ilgili gündem dışı konuşmasını cevaplandırmak üzere huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 17 Haziran günü Göksün İlçesi Karaömer Köyünde İbrahim Durak 
ve oğlu Ali Durak'ın, salep toplamak üzere gittikleri yerden dönmemeleri üzerine, bu 2 kişinin 
hayatından endişe eden köy halkı, kırk elli kişi kadar bir kalabalıkla, 19 Haziran günü öğle 
saatlerinden sonra, resmî makamlara bilgi vermeden, arazide bu iki vatandaşımızı ararken, PKK 
mensubu teröristlerle mücadaleye girişiyor. Silahsız oldukları için köylülerin bir bölümü kaçı
yor ve kaçamayan Mehmet Karaoğlan, Latif Karaoğlan ve Suat Akgüç adındaki vatandaşları
mız, teröristler tarafından alıkonuluyor. 

Vatandaşlarca jandarmaya bilgi verildikten sonra olay mahalline derhal 10 komando ti
mi, 2 zırhlı araçlı tim ve helikopterler sevk edilmek suretiyle arama-tarama faaliyetlerine girişi
liyor; ancak, kaçırılanların izine -19 Haziran tarihinden bu yana- rastlanamıyor. Bunun üzeri
ne, güvenlik güçlerimiz bölgede operasyon başlatıyor. Aynı günün gecesi saat 23.30 sularında 
geçiş güzergâhlarına kurulan pusulardan Domuzderesi mevkiindeki köprüde, pusu kuvvetle
riyle teröristler arasında sıcak temas sağlanıyor ve bu olayda maalesef 1 uzman jandarma ça
vuşumuz ile 2 erimiz şehit oluyor; gecenin karanlığından ve yöreyi çok iyi bilmelerinden istifa
de eden teröristler olay yerinden kaçıyorlar. O tarihten bu yana da güvenlik güçlerimiz arama 
ve tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu arada, bu teröristlere yardım ve yataklık yaptığı te
spit edilen 11 kişinin sorgulanmasına devam edilmekte, olup, operasyonlar da, güvenlik güçle
riyle birlikte, geçici köy korucularının da iştirakiyle devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Şendiller'in sorusuna böylece arzı cevap ettikten sonra, şunu 
sözlerime ilave etmek istiyorum: Sayın Şendiller daha önce bir iki defa bu konuları Yüksek 
Meclise duyurmuşlardı; kendilerine bu konularda da arzı cevap etmiştik. Arkadaşımızın ko
nuşmalarından sonra verdiğimiz emir ve talimatlarla buraya jandarma birlikleri sevk ettik ve 
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gönderdik; ayrıca, komando timleri ile zırhlı araçlardan müteşekkil timler gönderdik ve gerek
tiğinde de helikopterleri gönderiyoruz. Arkadaşımızın haklı olduğu yerler vardır ve gerçekten 
PKK terörünün maalesef Kahramanmaraş'a ve buradan İç Anadolu'ya sızma eğiliminde oldu
ğu açık bir gerçektir. Güneydoğu Anadolu'da PKK terörizmi, istediği ölçüde faaliyet göstere
mediği için, faaliyetlerini Kars, Ardahan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa dolaylarına çevirmiş 
bulunmaktadır. Buralarda da devlet olarak gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Nitekim, son üç 
ay içinde, jandarma, polis ve komanda ve çevik güç yönünde takviyemizi yaptık ve gerektiğin
de helikopter, diğer araç, gereç ve silahlar yoluyla da -bölgenin önemine, özelliğine binaen-
gerekli her türlü önlemi alıyoruz. 

Arkadaşımız hiç endişe etmesinler, seçim bölgesine de gitsinler. Biz, devlet olarak gerekli 
her türlü önlemi alıyoruz. Alınan jandarma birliğinin yerine yeni bir birliğin verileceğini de 
ifade ettim; bu değiştirmeler, jandarma birlikleri arasındaki konuşlandırmanın bir gereği ola
rak yapılmaktadır. Bu nedenle de, o yönden alınmamış bir önlem yoktur değerli arkadaşlarım. 

Son zamanlarda, yöre halkımızın, vatandaşlarımızın terörizme karşı takındığı tavır nede
niyle, vatandaşlarımızın devletin yanında tavır koymaları nedeniyle, dikkat ederseniz, son za
manlarda PKK saldırıları, tecavüzleri ve cinayetleri; polis ve jandarmadan daha çok, sivil va
tandaşa yönelmiştir. Burada -vatandaşta korku yaratılarak- vatandaşla devlet işbirliği ve va
tandaşla devlet kucaklaşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Vatandaşımızın engin sağdu
yusu, devletin yanında açıkça tavır koyması nedeniyle, PKK ve diğer terörist güçler esasen bu 
bölgelerde taraftarını da yitirmiştir. 

Sayın Şendiller arkadaşımızın da haklı olarak belirttikleri gibi, PKK bu bölgelere sızma 
çalışmaları yürütmektedir; güvenlik güçlerimiz bu konuda da gerekli bütün önlemleri almaktadır. 

Arz eder, saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —• işlerinin yoğunluğu nedeniyle, Yunanistan'a gidemeyecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Top
çuya vekalet edilmesine ilişkin tezkerenin işlemden kaldırılmasına ilişkin Cumlturbaşkanlığı tezkeresi (3/523) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım; 
* 19.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.6.1992 gün ve Kan.Kar.: 39.06.106.92.408 sayılı yazımız. 
Ulaştırma Bakanları Avrupa. Konferansı (UBAK) Bakanlar Konseyi İlkbahar Toplantısı

na katılmak üzere, 10 Haziran 1992 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ya
şar Topçu'nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun ve
killik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 

Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle Yunanistan'a gidemediğin
den ilgi yazının işlemden kaldırılmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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2. — Singapur, Tayvan ve Japonya'ya gidecek, olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbara-
cıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın ve
killik etmesinin uygun görüldğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/524) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
19.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Haziran 1992 tarihinden itibaren Singapur, Tayvan ve 

Japonya'ya gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne ka
dar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
. Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Alışır 'a gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığı
na, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı tezkere
si (3/525) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
19.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Haziran 1992 tarihinde Mısır'a gidecek olan Sağlık Ba
kanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Ürdün'e gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/526) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
19.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısına katılmak 
üzere, 21 Haziran 1992 tarihinde Ürdün'e gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/527) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
19.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Euromoney" toplantısına katılmak üzere, 23 Haziran 1992 tarihinde İngiltere'ye gide
cek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu ÇiIIer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Kenya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin dönüsüne kadar, 
Tarım ve Keyifleri Bakanlığına Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/528) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
19.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Gıda Konseyi'nin (WFC) 18 inci Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 23 Hazi
ran 1992 tarihinde Kenya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, ÇENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul şubelerine yatı
rılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araştırmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

BAŞKAN— İki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Haziran 1992 tarihli basında Şekerbank'ın İstanbul şubelerinde 230 bin dolar sahte dö
viz yatırılmış ve bu dövizlerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine döviz piyasasında büyük 
bir kargaşa yaşanmış ve o günden bu yana döviz alışverişlerinde gerek vatandaşlar, gerek ban
kalar büyük bir tedirginlik içine girmiş bulunmaktadırlar. Bu tedirginliğin ortadan kaldırılma
sı için aşağıdaki hususların dikkate alınarak bir Meclis araştırması yapılmasında büyük zaru
ret görülmüştür. 

1. Söz konusu sahte dövizler sadece Şekerbank ve Merkez Bankası gibi devlet bankala
rında bulunmuş, bunun dışındaki devlet bankalarında sahte dövize rastlanmamıştır. 

2. Keza sözü edilen dövize piyasada da rastlanmamıştır. 
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3. Sahte dövizlerin Şekerbank, Merkez Bankası makinelerini ikişer defa yanılttığı öne 
sürülmüştür. 

4. Hükümet tarafından yapılan açıklamada sahte dolarların orijinallerinden bazı şeklî 
unsurlarla ayrıldığı belirtilirken, kontrol makinesinin üreticisi firma yetkilileri makinelerin en 
ufak şekil farklılığını tespit etme yeteneğine sahip olduğunu, kâğıt dokusunda ve mürekkep 
kalitesindeki farklılığın ise ancak laboratuvar tetkikleri neticesinde anlaşılabileceğini ifade et
mişlerdir. 

5. Olayı tahkik eden Emniyet üst düzey yöneticilerinin baskı altında tutulduklarına dair 
iddilar vardır. 

6. Tahkikatın yavaş seyretmesi hükümetin yükselişi önlenemeyen doların fiyatlarını böyle 
bir olayla frenleme yoluna gidebileceği kuşkusunu uyandırmaktadır. 

7. Son günlerde Mecliste vuku bulan olaylarda âdeta bu ihtimali düşündürür niteliktedir. 
Arz edilen nedenlerle söz konusu sahte döviz olayının Meclisimizce araştırılmasını İçtü

züğün 102 ve 103 üncü, Anayasının 98 inci maddesi gereğince saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
t. Melih Gökçek 

Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. '— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde zarar gören va
tandaşlara yapılan nakdî yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarım araştırmak ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Mart 1992 tarihinde vukua gelen Erzincan depremi dolayısıyla, o günden bu yana, bir
çok devletler, uluslararası kuruluşlar, bankalar, çeşitli meslek grupları, gazeteler ve vatandaş
lar felaketzedelerin yaralarını bir ölçüde sarabilmek için, aynî ve nakdî çeşitli yardım kampan
yaları açmışlardır. 

Yardım kampanyaları neticesinde toplanan aynî yardımlar, mahalline ulaştırılmış ve o günkü 
şartlar içerisinde Erzincanlı vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. 
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Nakdî yardımlar konusunda ise, neşredilen bir Hükümet bildirisi ile, bağışların Afet Fo
nunda toplandığı dağıtımın buradan yapılacağı ifade edilmiştir. 

Ne var ki, Erzincan'dan gelen vatandaşlar, ne yıkılan evleri için yardım, ne bozulan işleri 
için destek göremediklerinden ve kendilerine düzenlerini yeniden kurabilecek imkân sağlan
mamasından yakınmaktadırlar. 

Oysa Hükümet yetkilileri, tüm açıklamalarında, afet bölgesinde bu vatandaşlara yardım 
edildiğinden, kendilerinin yaralarının sarılması için bütün devlet imkânlarının seferber edildi
ğinden bahsetmektedirler. 

Öte yandan, yine vatandaşlara yapılan yardımlara, adilane olmadığından, siyasî baskılar 
neticesi belli kesimlere kaydırıldığından şikâyet etmektedirler. 

Devletin adil olması esastır. Vatandaşlarımızla hamiyetli coşkuları neticesinde bağışladık
ları paraların yerine ulaşması veya ulaştırılması insanî ve vicdanî bir görevdir; ancak, bütün 
bu saydığımız hususlar bu görevin yerine getirilmediğini göstermektedir. 

Arz edilen nedenlerle, belirtilen hususların, açıklığa çıkması açısından İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü, Anayasanın 98 inci maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasını saygıları
mızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan ibrahim Halil Çelik 
Kocaeli Şanlıurfa 

Fethullah Erbaş Kâzım Ataoğlu 
Van . Bingöl 

Zeki Ünal Ahmet Arıkan 
Karaman Sivas 

Ahmet Dökülmez Zeki Ergezen 
Kahramanmaraş .' • ' Bitlis 
t. Melih Gökçek Mustafa Baş 

Ankara ' . • - İstanbul 
Ahmet Fevzi Inceöz 

Tokat 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

7. — (10/5-8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
TBMM'nin tatil ve ara vermesi şuasında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/529) 

BAŞKAN —r 10/5-8 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, İçtüzü
ğün 26 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

29.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağla
dıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğinin, 
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geri istenen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek; ihracatın dünkü ve bu
günkü yapısı ile sorunlarını .ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/5-8) 
nolu Meclis Araştırma Komisyonumuzun 26.6.1992 tarihli toplantısında, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin tatil ve ara verme sırasında da çalışmasını kararlaştırmıştır. İçtüzüğün 26 ncı mad
desine göre gerekli iznin verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. • 

8, — (10/5-8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/530) 

BAŞKAN — (10/5-8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

" . 29.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağla
dıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğinin, geri 
istenen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek; ihracatın dünkü ve bugünkü 
yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla, Genel Kurulun 15.1.1992 
tarihli 26 ncı Birleşiminde kurulan (10/5-8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz 
çalışmalarını tamamlayamayacağından, görev süresinin 3 ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun görev süresinin 22.8.1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

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

VI. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin 'Kanun Tasa

rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmındaki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 
görüşülme günlerine ve 1.7.1992 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 39 Tarih : 29.6.1992 
Danışma Kurulunun 29.6.1992 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gür kan Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

öneriler : 

1. Genel Kurulun 3.7.1992 Cuma günü de toplanması; 1.7.1992 Çarşamba, 2.7.1992 Per
şembe ve 3.7.1992 Cuma günleri saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.30'dan 24.00'e kadar çalışması, 
1.7.1992 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

2. Gündemin "Kanun İhsan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 10 uncu sırasında yer alan 118 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 1 inci sırasına, 30.6.1992 
tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 140 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 
2 nci sırasına, gündemin 8 inci sırasında yer alan 94 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü sırası
na, 6 ncı sırasında yer alan 75 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü: sırasına, 48 inci sırasında 
yer alan 120 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci sırasına, 30.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" 
da yayımlanan 135 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 6 ncı sırasına, 4 üncü sıra
sında yer alan 8 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 49 uncu sırasında yer alan 119 
Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 5 inci sırasında yer alan 110 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının 9 uncu sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 117 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu 
sırasına, 2 nci sırasında yer alan 115 sıra sayılı Kanunun 11 inci sırasına, 7 nci sırasında yer 
alan 77 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 12 nci sırasına, 1 inci sırasında yer alan 105 Sıra Sayılı 

. ı . • 

Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına, 13 üncü sırasında yer alan 17 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
14 üncü sırasına, 30.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 139 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının 48 saat geçmeden 15 inci sırasına, 47 nci sırasında yer alan 113 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının 16 ncı sırasına, 30.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 138 Sıra Sayılı Ka-

/ I 
nun Tasarısının 48 saat geçmeden 17 nci sırasına, 3 üncü sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Ka-

ı . 
nun Tasarısının 18 inci sırasına alınarak 1 inci sıradan 9 uncu sıraya kadar olan tasarı ve teklif-

I • 
lerin görüşmelerinin Genel Kurulun 1.7.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde, 9 uncu sıradan 
13 üncü sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin Genel Kurulun 2.7.1992 Perşem
be günkü Birleşiminde, 13 üncü sıradan 19 uncu sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüş
melerinin Genel Kurulun 3.7.1992 Cuma günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

1. Genel Kurulun 3.7.1992 Cuma günü de toplanması; 1.7.1992 Çarşamba, 2.7.1992 Per
şembe ve 3.7.1992 Cuma günleri saat 10.00'dah 13.00'e ve 14.30'dan 24.00'e kadar çalışması, 
1.7.1992 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : ' . 
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2. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 10 uncu sırasında yer alan 118 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 1 inci sırasına, 30.6.1992 
tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 140 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 
2 nci sırasına, gündemin 8 inci sırasında yer alan 94 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü sırası
na, 6 ncı sırasında yer alan 75 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına, 48 inci sırasında 
yer alan 120 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci sırasına, 30.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" 
da yayımlanan J35 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 6 ncı sırasına, 4 üncü sıra
sında yer alan 8 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 49 uncu sırasında yer alan 119 
Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 5 inci sırasında yer alan 110 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının 9 uncu sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 117 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu 
sırasına, 2 nci sırasında yer alan 115 sıra sayılı Kanunun 11 inci sırasına, 7 nci sırasında yer 
alan 77 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 12 nci sırasına, 1 inci sırasında yer alan 105 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına, 13 üncü sırasında yer alan 17 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
14 üncü sırasına, 30.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 139 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının 48 saat geçmeden 15 inci sırasına, 47 nci sırasında yer alan 113 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının 16 ncı sırasına, 30.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 138 Sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 48 saat geçmeden 17 nci sırasına, 3 üncü sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 18 inci sırasına alınarak 1 inci sıradan 9 uncu sıraya kadar olan tasarı ve teklif
lerin görüşmelerinin Genel Kurulun 1.7.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde,' 9 uncu sıradan 
13 üncü sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin Genel Kurulun 2.7.1992 Perşem
be günkü Birleşiminde, 13 üncü sıradan 19 uncu sıraya kadar olan tasan ve tekliflerin görüş
melerinin Genel Kurulun 3.7.1992 Cuma günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.» 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 

1. — 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)'n da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan karârları görüşmek, bu konuda yapılması 
gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla Genel Kurulun 23.6.1992 ta
rihli 86 ncı Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/15) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince 
1 inci sıradaki; Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çev
re ve Kalkınma Konferansı (UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan 
kararları görüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmaları ve alınması gerekli önlemlere açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel 
Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 
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Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 

parti grubu veya gruplarına aittir. Daha sonra İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre siyasî parti 
grupları adına birer üye ile Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir. Bu suretle genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 
de 10'ar dakikadır. 

Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Gürol Soylu; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 3 ve 
14 Haziran 1992 tarihleri arasında, Brezilya'nın Rio Janeirö kentinde yapılan Dünya Çevre ve 
Kalkınma Konferansı ile ilgili olarak açılan genel görüşme nedeniyle Grubumuzun görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gönül isterdi ki, Hükümet, konferansa katılmadan önce bu konuda 
kamuoyuna bilgi versin, parlamentoda bu konu konuşulsun, tartışılsın, partilerüstü bir görüş 
birliğine varılsın ve Rio'da atılacak imza da bu doğrultuda olsun. Konuşan Türkiye'de de, ka
tılımcı Türkiye'de de bunun yapılması gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada olduğu gibi, ülkemizde çevre sorunları çok sık gün
deme gelmektedir. Yine tüm dünyada olduğu gibi, enerji, günümüz yaşantısında çok önemli 
bir yer tutmaktadır. Enerjinin üretimi, iletimi ve tüketimi aşamalarında ortaya çıkabilecek çev
re sorunlanenerji ve çevre faktörünün ayrı tutulmasının mümkün olmadığını kanıtlamakta
dır. Bu nedenle, enerji politikalarının belirlenmesinde, enerji ve çevre faktörünün ele alınması 
gerekmektedir. 

Ülkemizde bugüne kadar tamamlanmış bulunan beş yıllık kalkınma planları dönemlerin
de enerjinin sürekli, güvenilir ve ucuz bir biçimde sağlanması prensip olarak kabul edilmiştir. 
Enerji üretim, iletim ve tüketiminde çevreye gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik 
tedbirler ve öneriler ilk üç plan döneminde belirgin bir şekilde yer almamıştır. Son iki planda 
ise, sektör içinde çevre politikaları biraz daha somut olarak ele alınmıştır; ancak, içinde bulun
duğumuz altıncı dönem için hazırlanmış bulunan kalkınma planında enerji sektörüne ilişkin 
çevre korumaya yönelik önerilerin kapsamlı bir biçimde belirlenmiş olduğu görülmektedir. . 

Geçmiş plan dönemlerinde enerjinin devamlılığının ve ucuzluğunun sağlanması ve enerji 
talebinin yurt içi kaynaklarından kullanılması ilkeleri benimsenmiş olması nedeniyle, özellikle 
elektrik enerjisinin üretiminde düşük kaliteli linyit kullanılması yoluna gidilmiştir. Bilindiği 
gibi, ülkemizdeki linyitlerin ısı değerleri düşük, kül ve kükürt içerikleri yüksektir. Bu nedenle, 
kurulan tesislerin çevresindeki doğa etkilenmiş bulunmaktadır. Çevreyi etkileyen bu katı yakıt
lardan kurtulmak için Hamitabat ve Ambarlı enerji santralları doğalgazla çalışır hale dönüş
türülmüştür. Günümüzde tartışmalara neden olan Gökova termik santralı iktidarlarımız dö
neminden önce projelendirilmiş olup, -yani 1980 yılından önce projelendirilmiş termik santraldır-
üretim safhasında çevreye zarar vermeyecek sistemler düşünülerek montaj çalışmalarına de
vam edilmektedir. Bu santralların, yerlerinden başka bir yere nakledilmeleri elbette Hüküme
tin görev ve sorumluluğundadır. »• • 
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Anavatan Partisi olarak, yapımı devam eden Gökova ve yapımına başlanacak olan Aliağa 
termik santrallarının başka bir bölgeye taşınmalarına hiçbir itirazımız bulunmamaktadır; an
cak, bu santrallar için bugüne kadar yapılan harcamaların göz önüne alınarak, her türlü poli
tik hesap dışında, bu konuda uzman kuruluşların raporlarına göre hareket edilmesi gerek
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; günümüzde çevre, dünyada ekonomik kalkınmanın baskısı 
altındadır. Bu durum, genel olarak dünyanın belli bir nüfus büyüklüğüne ve kalkınmışlık sevi
yesine ulaşana kadar büyük bir sorun yaratmamıştır; ancak, son yıllarda büyük bir hız kaza
nan sanayileşme süreci, teknolojik ilerleme ve dünya nüfusundaki artış, doğal kaynaklar üze
rinde önemli baskılar ve çevre sorunları yaratmıştır. Bu durum, bazı bölgelerde o derece etkili 
olmuştur ki, insanın, bırakınız ekonomik refahını, hava ve su gibi temel ihtiyacı olan doğal 
ortamları dahi tehlikeye sokmuştur. 

Dünyada ekonomik kalkınmanın baskısı altındaki çevrenin korunması için ilk önemli ça
lışma 1972 yılında Birleşmiş Milletlerce düzenlenen Stockholm Dünya Çevre Konferansında, 
az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını engellemeyecek ölçüde çevre sorunlarının ilgilenmeleri ge
rekeceği ve gelişmiş ülkelerin, bu konuda az gelişmiş ülkelere yardım etmesinin lazım geldiği 
belirtilmiştir. Aradan geçen yirmi yıla yakın sürede ortaya çıkan sorunlar, dünyada hepimizin 
ortak bir geleceği paylaştığını daha iyi göstermiş, bu ortak geleceğe hep birlikte sahip çıkılma
sı gerektiğini teyit etmiştir. Bu yaklaşım, ülkelerin ekonomik büyümelerini gerçekleştirirken, 
çevreyi korumak suretiyle sürekli ve dengeli kalkınma anlayışını benimsemelerine temel teşkil 
etmiştir. Nitekim, Türkiye, dünyadaki bu gelişmeleri yakından izlemiş, kendine düşen sorum
luluğu üstlenmiştir, özellikle 1980 sonrası gelişmeler, çevre adına gerçekten onur ve kıvanç ve
ricidir. 

Bilindiği üzere, 1982 Anayasımızın 43, 56, 63 ve 169 uncu maddeleri, çevre korumasıyla 
ilgili çeşitli hükümleri içermektedir, ju"k defa olarak Anayasamızda yer alan bu hükümler, her
kese sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkı vermekte, çağdaş bir yaklaşım sergilemektedir. 

Bu çerçevede, yine Türkiye'de dağınık mevzuat toplanarak -ilk defa Anavatan İktidarları 
zamanında- 1983 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu çıkarılmıştır. Sahillerimizde hızla gelişen 
yapılaşma nedeniyle -ekolojik açıdan hassas olan yörelerimizde- özel çevre koruma bölgeleri 
ilan edilmiştir. 

Hava kirliliğinin önlenmesi için ülkemize doğalgaz getirilerek, bir zamanlar kuşların bile 
yaşamını yitirdiği Başkantemiz, ülkemizin en temiz kenti konumuna getirilmiştir. 

Kentlerde ve köylerde kanalizasyon, arıtma ve temiz içme suyu meselesine çok büyük önem 
verilmiştir. 

Türkiye'de sadece çevre kirliliğini önleme değil, çevreye koruma ve geliştirme ağırlıklı stra
tejisini kalkınma sürecinde devam ettirmelidir. Aksi halde bazı sanayileşmiş ülkelerin yaşadığı 
çevre sorunlarını bizim de yaşamamız kaçınılmazdır. Kısaca, kirletmeden kalkınma, Türkiye 
için en akılcı ve en ekonomik yol olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın ikinci küresel konferansı olan Birleşmiş Mil
letler Çevre ve Kalkınma Konferansını teşkil eden belgeler ise şunlardan ibarettir : 

1. Rio Deklarasyonu : Hem çevre hem de kalkınma konularında ülkelerin birbirleriyle 
ve yerküre ile ilişkilerini düzenleyen, temel ilkeleri kapsayan bir belgedir. Birkaç örnek vermek 
gerekirse; kalkınma hakkı, yoksulluk, tehlikeli atıkların diğer ülkelere transferlerinin önlen
mesi gibi ilkeleri kapsayan belgenin imzalanması Grubumuzca da uygnu bulunmaktadır! 
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iklim Değişikliği Sözleşmesi: Sözleşmenin amacı, global ısınmaya ve iklim değişikliğine 
sebep olan, özellikle karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bu amaçla 
alınacak tedbirler için gelişme yolundaki ülkelere finansman kaynakları temin edilmesi ve tek
noloji transferi sağlanmasıdır. Bu sözleşme kapsamında, Türkiye, gelişmiş ülkeler sınıfına da
hil edilmiş olduğundan, heyetimizce bu sözleşme imzalanmamıştır. Bu uygulama da Grubu-
muzca uygun mütalaa edilmektedir. Bu sözleşmeyi imzalamamakla, Batı'nın çifte standardın
dan bir nebze kurtulmuş durumdayız. 

İklim Değişikliği Sözleşmesi, ülkemizin gelişmiş ülkeler sınıfında yer alması sebebiyle ol
dukça önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Ülkemizin, gelişmekte olan ülkeler için oluş
turulacak fonlara imkânları ölçüsünde malî kaynak sağlayacak ülke konumunda bulunması, 
büyük bir dezavantaj olacaktır. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, çok düşük karbondiok
sit emisyonuna sahip olan ülkemiz açısından, emisyonların 1990 yılı seviyelerinde sınırlandırıl
ması, kalkınma çabamız ve enerji üretimi açısından ağır ve sıkıntılı bir yük getirecektir. Ülke
mizin enerji sektörünün, yüzde 90'ına yakın oranda fosil yakıtlara bağımlı olduğu dikkate alın
dığında, karbondioksit emisyonlarının 1990 yılı seviyesinde tutulması halinde, enerji üretimi
mizde hiçbir artışın gerçekleşmeyeceği gibi, hiçbir yatırım da yapılamayacaktır. Ayrıca, kar
bondioksit emisyonları bertaraf edecek teknolojiler de ülkemizde mecut değildir. 

Yukarıdaki sorunlarla karşı karşıya kalınmaması ve Türkiye'nin gelişmiş ülkeler listesin
den çıkarılması için, Hükümetimizin.gerekli girişimlerde ivedilikte bulunması zorunludur, ör
neğin 1990 yılı itibariyle Türkiye'nin karbondioksit emisyonları 190 milyon ton iken, Ameri
ka'nın 5,5 milyar ton, Japonya'nın 1 milyor ton, Almanya'nın 800 milyon ton, İtalya'nın 500 
milyon tondur. Bu durumda bizim gelişmiş ülkeler arasında gösterilmemiz ülkemiz için son 
derece büyük masraflar ve imkânsızlıklar yaratacaktır. 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ulusal, bölgesel ve ulusla
rarası düzeyde biyolojik kaynakların korunmasını; bu kaynaklara yönelik tehditlerin bertaraf 
edilmesini; biyolojik ve genetik kaynakların izinsiz kullanımını önleyici yönde tedbirlerin geti
rilmesini ve konuyla ilgili olarak gelişme yolundaki ülkelere finansman kaynakları ve teknoloji 
transferlerini teminini amaçlamaktadır. Türkiye bu sözleşmede gelişmiş ülkeler listesinde yer 
alarak, sözleşmeye imza koymuştur. Bu durum Grubumuzca uygun mütalaa edilmemektedir. 

Bu çerçevede, Türkiye, biyolojik kaynaklar bakımından son derece zengin potansiyellere 
sahiptir. Yurdumuzda yaklaşık 9 bini aşkın bitki türü doğal olarak bulunmaktadır. Bu rakam, 
tüm Avrupa yakasından daha büyük değilse bile, ona yakın bir miktardadır. Tüm Avrupa ya
kasında ise, 12 bin civarında bitki türü bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde yabancı hayvan top
luluğu olarak 192 balık türü, 3 milyon civarında omurgasız hayvan türü, 400'ün üzerinde kuş 
türü ve 120 tür memeli hayvan yaşamaktadır. Bütün bu doğal biyolojik zenginliklerimizin ko
runması, geliştirilmesi ve ülke yararına kullanılması için imzalanan bu sözleşmede, ülkemizin 
gelişmekte olan ülkeler grubunda yer almasında yarar vardır. 

Rio Konferansında ülkelerin onayına sunulacak olan Gündem 21, 1990'lı yıllar ve 21 inci 
yüzyıla kadar uzanan dönemde, sürekli ve dengeli kalkınma ve çevre korunması konularında 
global anlayışlar temel teşkil etmek üzere hazırlanan bir eylem planıdır. Bu global ortaklık, 
zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki alışılagelen dış yardım anlayışından çok; her iki gru
bun ihtiyaçlarına cevap verecek farklı düzeylerde sorumluluk alacakları şekilde planlanmıştır. 
Söz konusu hedeflere bir örnek vermek gerekirse, sanayileşmiş ülkelerin 1995, gelişmekte olan 
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ülkelerin ise 2005 yılı itibariyle katı atıklarının, endüstriyel ve evsel atık sularının en az yüzde 
50'sini arıtacakları taahhüt edilmektedir. Oysa, Türkiye'nin bugünkü konumuyla bu taahhü
dü gerçekleştirmesi mümkün gözükmemektedir. Örneğin; sanayi kenti olan İstanbul'da, ger
çek anlamda arıtma yapan hiçbir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Gelişmekte olan ülkele
rin Gündem 21'de öngörülen faaliyetlerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için yaklaşık ola
rak yılda 125 milyar dolara ihtiyaç bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerle birlikte hareket .eden Türk
iye'ye, 125 milyar dolardan ne kadar borç gelebileceği tahmin edilmemektedir. Hükümetin, bu 
yardım miktarını Yüce Meclise sunması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda arz etmeye çalıştığım Rio Konferansında im
zalanan çevre sözleşmeleriyle ilgili, ülkemizin hiçbir yararına olmadığı ortadadır. Bu Konfe
ransta yeterli hazırlık yapılmadan» konferansta konuşulan ve görüşülen konularda ülke düze
yinde yeterli tartışma yapılmadan, Yüce Mecliste partilerüstü politikalar oluşturulmadan söz
leşme imzalanmıştır. 

Türkiye, sahip olduğu çok zengin çevre değerlerini korumak ve aynı zamanda karşı karşı
ya bulunduğu çevre sorunlarını gidermek için, çevre konularına gerçekten önem vermek zo
rundadır. Tabiattan pet şişe ve naylon poşet toplamakla, çevre sorunları çözümlenemez; mo
dern çağın eşiğinde bulunduğumuz 2000'li yıllarda temiz çevre istiyorsak, önce kültürü ve eği
timi geliştirmek zorundayız. Nüfus planlamasına gitmeliyiz. Köyden kente akını önlemeliyiz. 
Büyük kentlerdeki, çağın ayıbı olan çöplükleri kaldırmalıyız. Politik çıkarlar için yapılan sağ
lıksız yapılaşmayı gecekondulaşmayı önlemeliyiz. Sanayi yerleşim alanlarını kontrol etmeliyiz, 
kent ve sanayi atıkları için kimyasal ve biyolojik arıtma yapmalıyız, akarsu ve göl havzalarını 
iyi korumalıyız. Hepsinden önemlisi, yerel yönetimlere çekidüzen vermek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, "bugün bu ülke benim için ne yaptı?" diye sormaktan vazgeçelim, 
"Ben, bu ülke için ne yapabilirim de yapmıyorum" diye kendimizi yargılayarak, gelecek nesil
lerin yaşamlarının temini için daha güzel Türkiye bırakmak dileğiyle Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Soylu'ya teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 

(Alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Rio'da yapılmış sözleşmeler, kabul edilmiş belgeler ve alınmış kararları bugün burada gö
rüşüyoruz ve bu konuda görüş ve düşüncelerimizi ifade için Grubum adına huzurlarınızda bu
lunuyorum. önce Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Biraz önce konuşan grup sözcüsü arkadaşımın ifade ettiği gibi, bana göre de görüşmeyi 
ters bir zamanda yapıyoruz. Bu ve buna benzer görüşmeler, uluslararası anlaşmalar yapılma
dan, imzalanmadan önce gerçekleştirilmesi gereken konulardır. Sık sık tekrarlanan şeffaflığın 
ve açıklığın da gereği budur. 

Dünyamız, yaratılışından beri birçok değişikliğe uğramıştır ve uğramaktadır. Bu de
ğişikliklerin bir kısmı hayatın devamını sağlayan değişikliklerdir; ama bir kısmı var ki, 
hayatı, sağlığı ve mutluluğu tehdit eder mahiyettedir. Sağlık, mutluluk, kalkınma ve daha 
iyi bir gelecek için iyi bir çevreye sahip olmak zorundayız. Eğer çevre bozulursa, bütün 
bunlar bozulur. Çevre tehdit altında kalırsa, yine bütün bunlar; yani, sağlık, mutluluk, 
kalkınma ve iyi bir gelecek dileğimiz tehdit altında demektir. Bu tehditleri, ortadan 
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kaldırmak, en iyi çevreyi oluşturmak için icracı, planlayıcı ve koordinatör fonksiyonlar gör
mek üzere Çevre Bakanlığı kurulmuştur, iyi de edilmiştir. 

Çevre-insan ilişkisi iki yönlüdür. Çevre bozulduğunda insan etkilenmektedir ve sağlığı, mut
luluğu tehlikeye düşmektedir. Tam tersine olarak, insan bozulduğunda da çevre tehlikeye düş
mektedir ve bozulmaktadır. Yani çevreyi bozan esas faktör de insandır, İnsan; gerek bedeniyle, 
gerekse kullandığı araç ve gereçlerle sürekli olarak kirleten ve çevreyi tahrip eden bir varlıktır. 
Eğer, bu kirletme ve tahribat belli kaidelere bağlanarak Cenab-ı Hakkın verdiği tabiî imkân
larla bertaraf edilmezse veya çok kirletme yerine bazı tedbirler alarak daha az kirletme sağlan
mazsa, sonunda yine insan ve insan toplulukları zarar görmektedir. Aslında, her şey tabiî bir 
denge halinde yaratılmıştır. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle, bu tabiî denge üzerine, bazen, 
fark edilmeden yapılan müdahaleler beklenmedik zararları ortaya çıkarmaktadır, özellikle, za
rarlı hayvan ve bitkilerle yapılan mücadelelerde böyle sonuçlar ortaya çıkmıştır, birçok örnek
leri vardır. Ozon tabakasının delinmesi, tarım topraklarındaki çoraklaşma, erozyonlar ve asit 
yağışları da bu tip zararlardandır. 

Çevreyi tehdit eden faaliyetleri tehlikeleri ve maddeleri şöyle sıralayabiliriz: tnsan ve onun 
üretip yararlandığı hayvanların her türlü atık ve artıkları, insanın önemli ihtiyaçlarından birisi 
de tabiî ki enerji elde etmektir, yani bunun için yakma olaylarını gerçekleştirmektir, bundan 
dolayı da kötü veya çok fazla yakma dolayısıyla atmosfere fazla miktarda karbon dioksit, kar
bon monoksit, kükürt dioksit ve diğer gazlarla katran türevleri bu kirlenmenin içerisindedir. 
Yine sanayi bacalarından çıkan karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit ve diğer bazı 
birçok kanserojen gazlar. Yine, sanayi atıkları içerisinde asit, baz ve diğer kimyasal maddeler. 
Atmosfere yayılan her türlü radyasyon ve iyonlaştırıcı ışınlar ve en önemlisi, çevrenin temiz
lenmesinde alcciğer görevi yapan ormanların ve yeşil sahaların tahribatı. 

Çevre meselelerinin bir başka özelliği de, çevre kirliliğinin sınır tanımadan, icabında bü
tün dünyayı tehdit altında tutmasıdır; Çernobil faciasında olduğu gibi, Bazı kirlilikler de, ha
va, kara ve deniz yolları vasıtasıyla yani ulaşımla dünyanın çeşitli yerlerine taşınabilmektedir. 

işte, bu gibi olumsuzlukları ortaya koymak ve gerekli tedbirleri ileri sürmek için uluslara
rası görüşmeler yapmak faydalıdır ve gereklidir de; ama, bunun nasıl olması gerekir; bu işlere 
millî menfaatları koruyup kollayarak teşebbüs etmek lazımdır. Peki, bizim bakan ve Başbaka
nımız neyle gittiler; bu konuda hiçbir bilgi sahibi değiliz. 

Rio'da 5 metin imza altına alınmıştır. Bunlardan 4'ünü bizim devlet adamlarımız da im
zalamıştır. Yalnız iklim Değişikliği Sözleşmesinin imzalanmadığı bildirilmektedir, imzalanan 
4 metin şunlardır: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio Deklarasyonu, Gündem 21 ve ormanla
ra ilişkin ilkeler. Ayrıca, metinlerde teknolojik ve kurumsal düzenlemelerden de bahsedilmek
tedir. Bunların içerisinde neler var ve nelere imza atmışız yeterince bilgilendirilmiş değiliz. Bu 
önergeyi getirdikleriizaman da bize yeterli bilgi sunmuş değillerdir. Önceden ancak Rio Dekla
rasyonunu ele geçirebildim; diğerlerini ise biraz önce ele geçirebildiğim için inceleme imkânına 
sahip olamadım. 

Rio Deklarasyonunda 27 ilkeden bahsedilmektedir. Bu ilkeler içerisinden bazılarını göz 
önünde tutacak olursak, şunlardan bahsedilmektedir: insanlar, kalkınmanın en önemli unsur
larıdır. Doğayla uyum içinde, sağlıklı ve üretken bir hayatı sürdürme hakları vardır. Bu ifade
ler temenni niteliğindedir. Devletleri bağlayan, onlara birtakım sorumluluklar yüklemek iste
yen çeşitli ilkeler de var. Bunlardan bazıları şunlardır: Devletlerin, diğer devletler çevresine 
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zarar vermemeleri, yine, devletlerin yeryüzünün eko sisteminin sağlık ve bütünlüğünün cihan
şümul bir ortaklık ruhuyla işbirliği yapmalarına ve bu konuda sorumluluk yüklenmelerine, tü
ketimin kontrol altına alınmasına, bilimsel ve teknolojik bilgi alışverişiyle bilimsel anlayışı ge
liştirmelerine, tehlikeli maddeler ve faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişi yapmalarına, 

Kalkınma için uluslararası ekonomik sistemi teşvik etmelerine, 
Çevresel zararlardan etkilenenler için tazminat ve yükümlülükle, yaraların sarılması işle

minin yürütülmesine, 
Çevresel zararların diğer devletlere transferinin engellenmesine, 
Bütün bunlar için yasal düzenlemeler yapmalarına ve işbirliği içinde olmalarına, 
Ciddî ve önüne geçilemez çevre tehditleri halinde önlemlerin ertelenmemesine, 
Bir diğer devletin çevresi üzerinde ani ve zararlı etkiler olursa, derhal haber verilmesine 

ve uyarı yapılmasına, 
Yerli insanların ve toplumların kimliklerini, kültürlerini ve çıkarlarını tanıyıp destek veril

mesi gerektiğine, bu konularda katılımların sağlanmasına, 
Baskı, koruma ve işgal altındaki nisanların, çerve ve doğal haklarının korunmasına, 
Barış, kalkınma ve çevre korunmasının birbirine bağlı olduğuna, barışı çevreden ayırma

mak gerektiğine, barışın çevreden yana olduğuna, savaşın çevre aleyhine olduğuna. 
Çatışma zamanlarında uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine, 
Bütün çevresel sorunların barışçı bir şekilde çözümlenmesine yönelik kararlar alınmasına, 
Mevcut, ve gelecek nesillerin kalkınma hakkının tanınmasına, bu hakkın sürekliliğine, 

Hayat standartlarındaki farklılıkların azaltılmasına, ulusal otoritelerce, çevre meseleleri
ne uluslararası ticaret ve yatırımları tahrip etmeden "kirleten öder" yaklaşımıyla değerlendi
rilmesine, 

Sınır ötesi çevresel etkiler ve faaliyetlerde uluslararası her türlü yardımın yapılması gerek
liliğine, 

Kadınların ve gençlerin çevreciliğe katılımlarının sağlanmasına, 
Çevre yönünden savunmasız olan gelişmekteki ülkelerin özel durum ve ihtiyaçlarına ön

celik verilmesine" denilmektedir. 
Bütün bu ifadeler göstermektedir ki, tedbirlerin hepsi yuvarlak, genel anlamlar içermek

tedir; sonuç, milletlerarası baskınlığı olan teşkilatların yorumlarına kalmaktadır. 

İşte önümüzde Kuveyt işgali, işte önümüzde Karabağ işgali... Kuveyt işgaliyle Karabağ iş
gali arasında nasılki çifte standart varsa, bu anlaşmanın yorumunda da nihayet çifte standart
ların işler hale geleceğini görmekten başka bir şey elde etmiş değiliz. (RP sıralarından alkışlar) 

Burada şunu da vurgulamak istiyorum: Çevre problemlerinin hallinde ille de Batı'yı taklit 
etmek mecburiyetinde değiliz. Çevreyle mücadele ederken, başta vicdan kirlenmesiyle müca
dele etmek gerekmektedir. Biz bu konuda, kendi inanç, örf ve âdetlerimizi canlandırmakla, 
çevre mücadelesinin en iyisini yapacağımız kanaatini taşıyoruz. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Rio'da yapılmış sözleşmeleri, alınmış kararları ve 
kabul edilmiş belgeleri bu ölçüler içerisinde değerlendiriyoruz. 

Kirlenmenin en önemlisi, vicdanların ve gönüllerin kirlenmesidir dedim. Korunmaya da 
buradan başlamak lazımdır. Onun içindir ki, biz önce ahlak ve maneviyat diyoruz ve manevî 
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kalkınmadan bahsediyoruz. Manevî kalkınmanın, önce ahlak ve manevî değerlerinin alınma
dığı yerde çevre kirlenmesiyle mücadele sonuçsuz kalır. (RP sıralarından alkışlar) 

"Gelecek nesillere iyi çevre"ye evet diyoruz; ama, milletlerarası antlaşmalarla ülkenin im
kânları yanlış yönlendirilirse, buna da hayır dediğimizi ifadeyle, Yüce Heyetinizi, grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; sözlerime başlarken, Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 20 nci Yüzyılın son on yılının içinde bulunuyoruz. îçinde bulundu
ğumuz asır, insanlık için büyük acıların, büyük felaketlerin geçirildiği, aynı zamanda bilim 
ve teknolojinin akıllara durgunluk veren seviyelere ulaştığı ve insanlığın bir bölümünün refa
hın zirvesine çıktığı bir asır olmuştur. Bu asır içinde, insanoğlu iki büyük cihan harbine şahit 
olmuş, bu harplerin sonunda bütün gelişmiş ülkeler diye tarif ettiğimiz, bazı ülkelerde taş üs
tünde taş kalmamıştır. Asrın başında başlayan sanayileşme hareketleri, bu iki cihan harbiyle 
sekteye uğramış ve harbin sonunda âdeta açık kapatmak isteyen bu devletler, baş döndürücü 
bir sanayileşme ve kalkınma hamlesi içine girmişlerdir, tşte bunun sonucu ve bedeli olarak da, 
dünyamız hızla kirlenmiş ve insanoğlu giderek sanayii ve kalkınmayla elde ettiği refahın bede
lini, içinde yaşadığımız dünyanın, artık tedbir alınmadığı takdirde, yaşanamaz hale gelmesiyle 
ödemeye başlamıştır, tşte bu noktada düşünce ve görüşler değişmiş, artık kalkınma ve sanayi
leşme kadar, yaşadığımız çevrenin de insan hayatında önemli bir yeri olduğu herkesçe kabul 
edilir olmuştur. 

Dünyamız şimdi bu sürecin içindedir. 5-14 Haziran 1992 tarihleri arasında Rio'da yapılan 
ve birçok devlet ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konfe
ransı, işte bu çaba ve gayretlerin bir sonucudur. Bu toplantıda, ülkemiz Sayın Çevre Bakanı
mız tarafından temsil edilmiş ve son üç gününe Sayın Başbakanımız da katılmıştır. Bu durum, 
ülkemizin konuya verdiği önemin değerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında konuşulan ve 
görüşülen konuların neler olduğu, devletimizin imza koyduğu metinlerle ne gibi mesuliyetler 
ve ödevler yüklendiği; devletimizin imza koymadığı konuların neler olduğu ve bunların imza-
lanmayış sebeplerinin, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, bütün kamuoyunca 
bilinmesinde büyük zaruretler vardır, tşte, Meclisimizce açılmak istenen genel görüşmenin ilk 
ve asıl hedefi budur. 

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim seçimleri sonunda kurulan Sayın Demirel Hükümetinin, 
her dış gezi ve milletlerarası görüşmeler sonunda, Yüce Meclise bilgi vermeyi âdet haline getir
mesini takdirle ve saygıyla karşılıyoruz. Geçmişte devletimiz ve milletimiz adına yapılan anlaş
malarda ve dış gezilerde sorumsuz makamsahiplerinin sorumlu makam sahiplerini toplantıya 
bile almadığı, bu toplantılarda konuşulan konuların, hükümet üyelerinden bile gizlendiği dö
nem kapanmış ve bu yeni uygulamayla getirilmek istenen en ufak bir uluslararası anlaşmasının 
bile devletimiz ve milletimizi ne gibi sorumluluklara soktuğunu veya ülkemize ne gibi faydalar 
sağladığını, siz milletvekillerimizin ve milletimizin değerli temsilcilerinin bilgilerine sunma 
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ve kamuoyunu bilgilendirme gayretlerine bağlanmaktadır. Açılmak istenen genel görüşmenin 
ikinci hedefi budur. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu konferans bir anlamda gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan 
ülkelerin bir hesaplaşması niteliğinde geçmiştir. Her milletin imzaladığı metinlerle, imzalama
dığı metinler arasında devletlerini ilgilendiren bir menfaat bağı olduğu açık ve inkâr edilemez 
bir gerçektir. Bugün, dünyamızın içinde bulunduğu kirliliğin büyük bir bölümü, sanayileşmiş 
ve kalkınmasını tamamlamış ülkelerin meydana getirdiği kirliliktir. Bu nedenle, kirliliğin ön
lenmesi çabalarının ve bunun maddî boyutlarının gelişmiş ülkelerce karşılanmasını istemek, 
gelişmemiş ve geri kalmış ülkelerin en tabiî haklarıdır; ancak, çevrenin korunması gayretleri, 
gelişmemiş ülkelerin sanayileşme gayretlerini önleyici bir görünüme dönüşmemelidir. Kalkın
ma ve sanayileşme çabası içinde bulunan ülkelerin içindp bulundukları en önemli tehlike de 
budur. Bugüne kadar, gelişmiş ve kalkınmış ülkeler, sanayileşme ve kalkınma çabalarını, çev
reyi koruyucu hiçbir tedbir almadan gerçekleştirmişlerdir. Şimdi ise, kurmuş oldukları çevre 
dernekleriyle, kalkınma çabası içinde bulunan ülkelere sahip çıkar görünerek, bu ülkelerin sa
nayice kalkınmalarını engellemeye çalışmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, dikkat ettiğiniz gibi, konferansın adı, "Çevre ve Kalkınma Konfe-
ransı"dır. Çevre ve kalkınma, günümüzün gelişmiş teknolojisi içinde birbirine düşman olan 
unsurlar olmaktan çıkmıştır. Gelişen teknoloji, artık kalkınmayı sıfır kirlilik noktasına sürük
lemektedir; bunun yegâne bedeli ise, kalkınmanın daha pahalıya mal olmasıdır. İşte, kalkın
makta olan ülkelerin handikapı da buradadır; zaten kıt olan parasal kaynaklarını, sanayi ku
ruluşlarına ve fabrikalarına yatırmalarının yanında, en az bu bedelin yarısı kadarını, bu tesis
lerin çevreye zarar vermesini önleyecek tesislere ve teknolojilere de ayırmaları gerekmektedir. 
Onun içindir ki, bu aşamada gelişmiş ülkelere düşen görev, gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi 
tesislerinin çevre kirliliğini önleyici tesislerinin uzun vadeli ve faizsiz kredilerle finanse edilme
sinin sağlanmasıdır. Bu husus, gelişmiş ülkelerin, bütün dünyaya ve insanlığa bir borcu olarak 
görünmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz de, kalkınma çabalarının başladığı 1950'li yıllardan beri, başta 
sanayi kirliliği olmak üzere, birçok çevre kirliliğine muhataptır; ancak, ülkemizin içinde bu
lunduğu kirlilikler, kalkınmış ülkelerin muhatap olduğu kirlilikler nazara alındığında, çok kü
çük boyutlardadır ve devletimiz ve milletimiz çevre bilincini bu ülkelerden daha şanslı bir dö
nemde yakalamıştır. Ülke olarak çevre adına yapılacak gayretkeşliklerden kurtularak, çevre ve 
kalkınma dengesini kurabilirsek, ülkemizin çevre adına ödeyeceği bedel fazla olmayacaktır. Bu 
hususta Hükümetimize olan güvenimiz tamdır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimiz ve Hükümetimiz, daha ilk ikiyüz gününün içinde çevre 
adına önemli adımlar atmıştır. 19 uncu dönem Millet Meclisi, bir Tüzük değişikliğiyle kalıcı 
bir Çevre Komisyonu kurmuş, ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu çevre kirliliğinin boyutları
nı, sebep ve sonuçlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla bir Çevre Araştırma 
Komisyonu kurmuştur. Bu komisyonlar çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre Araştırma Komis
yonunun faaliyetleri ve tespitleri hakkında önümüzdeki yasama döneminde Yüce Meclise ge
niş ve kapsamlı bilgiler verilecektir. 

Sayın milletvekilleri, gelişmekte olan bütün diğer ülkeler gibi, Türkiye'nin de sanayileş
meye ve kalkınmaya olan ihtiyacı açık bir gerçektir. Sanayileşmenin ve kalkınmanın ilk 

— 275 — 



T.B.M.M. B : 90 30 . 6 . 1992 0 : 1 

şartlarından biri de enerjidir. Bugün ülkemizde enerji konusunda herhangi bir sıkıntı olmasa 
bile, yürütülen programda herhangi bir aksama halinde, hedeflenen enerji üretimine ulaşıla
mayacağını ve bu durumun ülkemizi sıkıntıya sokacağını bile bile, kamuoyunun çevre bilinci
ne verdiği önemi dikkate alan Hükümetimiz, îzmir aliağa'da yapılması düşünülen termik sant
ralın yapımından vazgeçtiğini Sayın Başbakanın ağzından açıkça kamuoyuna ilan etmiştir; ay
rıca, Gökova Kemerköy Termik Santralının durumunun ise yeniden gözden geçirileceği kamu
oyunun bildiği gerçekler arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk kamuoyunu ve çevre gruplarını uzun süredir meşgul eden Alia
ğa ve Gökova Termik Santralları ve bu santralların çevreye olan etkileriyle Türk Ulusunun ko
nuya yaklaşımı konusunda görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, demin de söylediğim gibi, ülkemizin enerji ihtiyacı büyük bir ölçüde 
hidrolik ve termik santrallardan karşılanmaktadır. Ülkemizde üretilen toplam enerjinin yüzde 
40Y hidrolik, yüzde 60'ı ise termik santrallardan karşılanıyor. Ülkemizde sayısı 14 civarında 
olan termik santrallar, kuruluş yıllarındaki yetersiz teknoloji nedeniyle desülfürizasyon tesis
leri, arıtma tesisleri ve çevreye zararı önleyici diğer etkenler nazara alınmadan kurulmuş ol
duklarından, inşa edildikleri günden beri çevreye zarar vermeye, doğayı kirletmeye ve insan 
sağlığını etkilemeye başlamışlardır. Bu yıllarda, insanlar, bir işyerine ve ekmek parasına kavuş
muş olmanın sevinciyle, doğa ve insan sağlığı faktörünü göz ardı etmiştir. Ancak, giderek bü
yük boyutlara ulaşan kirlilik, insanlara bu tesirlerin ekonomiye olan katkılarını unutturmuş, 
hatta tepkiler giderek termik santrallara karşı nefrete dönüşmüştür. 

tşte bu iki santral, insanlardaki çevre bilincinin bu noktaya ulaştığı bir zamana rastlamış
tır. Her iki santral bundan on onbeş sene önce yapılacak olsaydı, o yörelerde yer yerinden oy
nar, düğün bayram yapılır ve şatafatlı temel atma törenleri tertiplenirdi. Ne var ki, durum bu
gün dünden farklıdır ve çevre unsuru nazara alınmadan kurulan termik santralların tabiata, 
doğaya ve insan sağlığına verdiği zarar da gözler önündedir, tepkilerin gerçek nedeni de işte budur. 

Aliağa Termik Santralının, zaten çevre kirliliğinin büyük boyutlara ulaştığı İzmir Aliağa 
İlçesinde "Nemrut Körfezi" diye anılan antik bir liman bölgesinde kurulması tasarlanmıştır, 
Bu bölgede halen faaliyet gösteren demir-çelik tesisleri, tpraş, petrol dolum tesisleri, ve gemi 
söküm tesisleri gibi, birçok irili ufaklı sanayi tesisi zaten bu bölgeyi ülkemizin en kirli sanayi 
bölgesi haline getirmiştir. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar ve atıkların denize ulaştığı 
noktadaki kir ve pas ile sökülen gemilerin çeşitli parçalarının deniz kenarında meydana getir
diği kir tortusu ve gemi içinden boşaltılan mazot ve sintine sularının kirliliği, bu tarihî ve antik 
limanı âdeta cehenneme çevirmiştir, tşte, Aliağa Termik Santralının yapılacağı bölgenin şimdi 
içinde bulunduğu halihazır durum budur. 

Yapılan hesaplara göre, inşa edilecek termik santral, bu bölgedeki mevcut kirliliğe ancak 
yirmide birlik bir kirlilik ilave edecektir. Bu nedenle bölgede esas problem, termik santralın 
kurulmasını önlemek kadar, mevcut kirliliğe de çare bulacak bir düzenlemeyi acilen yapmak
tır. Bu, devletimizin ve Hükümetimizin görevidir. Ancak görünen odur ki, bu duruma çare 
bulacak bir merci de, içinde bulunduğumuz yetki kargaşasından dolayı, henüz bulunamamış
tır. Belediye, valilik ve bakanlıklar bu konuda bir yetki aczinin içinde bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Aliağa Termik Santralının inşaatı yap, işlet, devret modeliyle bir Ja
pon firmasına verilmiştir. Firma, inşaatı yapacak ve anlaşmaya göre, 15 yıl çalıştırıp, ürettiği 
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enerjiyi günün rayiçleriyle Türkiye Elektrik Kurumuna satacak ve 15 yıl sonunda tesisi Türki
ye Elektirk Kurumuna devredecektir. Yapılması tasarlanan santralın bacasından çıkan zehirli 
gazlar desülfürizasyon tesisiyle yüzde 99 oranında tutulacaktır. Santralın soğutma suyu deniz
den alınacak, tesiste kullanıldıktan sonra içine hiçbir yabancı madde katılmaksızın artı 7 dere
ce ısı fazlasıyla 33 metre derinlikten denize verilecek ve bu ısının deniz suyuna etkisi deniz üst 
seviyesinde artı 1 derece olacaktır. Ayrıca, tesisten çıkacak kül ise, tesis yanında inşa edilecke 
bir kül barajında ve çevreye zarar vermeden toplanacaktır. Uzmanların belirttiğine göre, bu 
teknolojiler en yeni teknolojilerdir ve bu kirlilik oranları da dünya kirlilik limitlerinin altında
dır. Şayet bu veriler tutturulamazsa; yani tesis, çevreye zarar vermeyecek teknolojiyi kuramaz-
sa, daha doğru bir deyişle, tesis çevreye zarar verirse, anlaşma gereğince tesis kapatılacak ve 
ülkemiz de bundan hiçbir zarar görmeyecektir; çünkü, inşa edilecek tesiste Türkiye Cumhuri
yetinin bir tek kuruşu olmayacaktır. Tesisin tek dezavantajı, yakıtta kullanılacak kömürün it
hal kömür olmasındadır. Üretilcek enerji maliyetine tesir edecek olan bu durum ise, bizden 
ziyade firmanın sorunudur; çünkü, Türkiye Elektrik Kurumu, santralın ürettiği enerjiyi onbeş 
yıl süreyle günlük rayiçler üzerinden alacaktır. 

Bu tesisin maliyeti 1,5 milyar dolardır ve bunun ülkemizin ekonomik şartlarında önemse
necek bir rakam olduğu da açıktır. 

Sayın milletvekilleri, Gökova Termik Santralına gelince: Santral, Gökova Körfezinde bir 
Polonya firmasınca yapılmaktadır. Tesisin yaklaşık yüzde 85'i tamamlanmıştır. Ülkemizin âdeta 
doğa harikası olan bu bölgesinde santralın hangi.sebepler göz önüne alınarak yapıldığı ve se
beplerinin haklı olup olmadığı konusunu tartışmak zamanını geride bırakmış bulunmaktayız. 
Bu sebepleri tartışmak, yüzde 85 seviyesine gelmiş bir inşaat için, abesle iştigal etmektir. Bu 
aşamadan sonra yapılacaklar için santralın geleceği konusunda doğru karar verebilmek, içinde 
bulunduğumuz şartların iyi bir değerlendirmesinin yapılmasına bağlıdır. 

Termik santralın yapılması için bugüne kadar yaklaşık 800 milyon dolar harcanmıştır. Termik 
santralın kullanacağı kömür, santrale 13 kilometre uzaklıktaki Hüsamlar ve Çakıralan kömür 
ocaklarından sağlanacaktır. Santralın soğutma suyu denizden sağlanacak, aynı Aliağa Santra
lında olduğu gibi, içine hiçbir katkı maddesi katmadan, yine artı 7 derecelik ısı fazlasıyla açık 
bir kanalla denize verilecektir. Soğutma suyunun denize ulaştığı yerde deniz üst seviyesindeki 
ısı* değişikliği artı 1 ila 1,5 derece civarında olacaktır. 

Santraldan çıkan küller, santrala iki kilometre uzaklıkta inşa edilecek bir kül barajına su
landırılarak verilecek ve üzerinde üç metre su tabakası bulunacağından çevreye zarar vermesi 
önlenecektir. Kömürün santrala taşınması ile santraldan çıkacak küllerin kül barajına taşın
ması kapalı bant sistemiyle yapılacak ve kömür tozunun çevreye zarar vermesi önlenecektir. 

Santralın ihalesinde baca gazları için desülfürizasyon tesisleri inşasının bulunmadığı he
pimizin bildiği bir gerçektir. Bu tesisler yapılmadan santralın açılmasını düşünmek bile müm
kün değildir. Türkiye Elektrik Kurumu, desülfürizasyon tesislerinin yapımı için Japonya'dan 
140 milyon dolarlık bir dış kredi sağlamıştır; ancak, bu konudaki çalışma, Hükümetimizin santral 
konusunda vereceği kararı beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, santralın başka bir bölgeye, örneğin Yeniköy Termik Santralı civarı
na taşınmasının ülkemize maliyeti ise, 500 milyon dolar civarındadır. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, ülkemizin ve devletimizin çevre konusundaki hassa
siyeti ve gösterdiği fedakârlıkların boyutları açıkça görülmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, gelişen sanayi ve teknoloji, çevrenin ve doğanın teminatıdır; yeter 
ki, teknolojiyi, bilhassa doğru teknolojiyi çevrenin hizmetine ve emrine verebilelim. 

Halkımızın karşı olduğu şey santrallar değildir, santralların çevreye verebileceği zarar ve 
kirliliktir. Devlet olarak, milletimize, çevreye zarar vermeyecek santralların yapılabileceğini, artık 
dünyadaki teknolojinin boyutlarının bu noktaya ulaştığını göstermek zorundayız. Aksi halde, 
bugün Aliağa'da ve Gökova'da insanların gösterdiği tepkiyi, santral yapacağımız diğer bölge
lerdeki insanların tümü gösterecektir. 

Devlet olarak bugün yapmamız lazım gelen diğer bir iş de, halen çalışan termik santralla
rın desülfürizasyon tesislerini bir an önce tamamlamaktır. Türkiye Elektrik Kurumu, Ankara 
Çayırhan Termik Santralında bu tesisi kurmuş ve umulanın üzerinde bir başarı sağlamıştır. 
Bu başarının diğer santrallarda da sağlanmaması için hiçbir sebep yoktur. Bu konudaki yegâ
ne ihtiyaç finansmandır. Finansman sağlandığı takdirde termik santralların baca gazlarındaki 
kirliliği dünya standartlarının altına indirecek teknolojiye artık insanlık sahip olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, genel görüşmenin konusu çevre ve kalkınma olduğu için, çevre kirli
liğine sahip olan diğer faktörleri, kirliliğin ulaştığı boyutları ve kirliliğin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirler konusunu sözlerime dahil etmiyorum; ancak, dünya ve ülkemiz, en az 
sanayi kirliliğini kabul ederken, diğer bazı önemli kirliliklere de maruzdur: 

Dünya ve ülke nüfusunun yoğunluğu, hızlı ve düzensiz nüfus hareketleri ve bu nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yetersiz olan altyapı tesisleri, yerleşim bölgelerimizde önemli 
çevre kirlilikleri meydana getirmektedir. 

Tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımı; verimli tarım topraklarının sanayi tesislerine taban 
oluşturması; ormanların tahribatı, erozyon, kıyıların turizm adına betonlaştırılması, çevre kir
liliğinin bazı sebepleri arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın ve ülkemizin sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerimizin 
korunması ile doğa harikalarımızın olduğu gibi korunabilmesi, devletlerin ve milletlerin en önemli 
görevleri arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, çevre olaylarının en bariz özelliği, uluslararası olma özelliğidir. Ulusları 
yakından ilgilendiren çevre olaylarını, yine uluslararası işbirliğiyle çözürek, dünyayı daha te
miz bir şekilde gelecek nesillere aktarmak, bütün insanlığın, ülkelerin, parlamentoların ve hü
kümetlerin ortak görevidir. 

işte, bu genel görüşmenin son ve asıl hedefi de, çevre konusunda, ülke olarak yapacağımız 
katkıların ve Hükümet olarak alınması gereken tedbirlerin neler olacağı konusunda siz değerli 
milletvekillerinin ve partilerimizin görüşünü almaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Rio Konferansının ve alınan kararların, dünyamıza, bütün in
sanlığa ve devletimize, milletimize hayırlı olmasını diler, Grubum ve şahsım adına, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Er
can Kârakaş; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; haziran ayının ilk haftasında Rio'da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansının kararlan üzerine, bugün yapılan genel görüşmede, Grubum adına görüşlerimi 
iletmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Genel Kurulun değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. 
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Bu konferans, çok önemli bir konu olan çevre konusunu, dünyada, bir kez daha gündeme 
getirdi. Bu yönüyle bile, çok önemli bir işlevi vardır. 

Biliyorsunuz, konferans 12 gün sürdü; konferansa, binlerce insan, politikacı, bilim ada
mı, çevre konusunda duyarlı kimseler katıldı. Konferans boyunca yapılan 400 etkinlikte, top
lantıda birçok konu ele alındı, tartışıldı ve sonuçlandırıldı. Esasen, iki yılı aşan bir süredir çe
şitli ülkelerde ve birleşmiş Milletlerde, bu konferansın hazırlıkları sürdürülüyordu. 

- Hükümetimiz de, bu konferansa, kendi programında ve protokolunda yer aldığı şekilde, 
çevre konusuna önem veren bir şekilde katıldı. Bu Konferansa Çevre Bakanımızın yanı sıra, 
Dışişleri Bakanımızın ve Başbakanımızın da -son 3 gün- katılması, Türkiye Cumhuriyeti Koa
lisyon Hükümetinin, bu konuya verdiği önemi gösteren bir davranış oldu. 

Binlerce sayfalık belge,rapor ortaya çıktı, 400 etkinlik yapıldı, onlarca lider toplantıda hazır 
bulundu, birçok insan söz aldı, konuştu. Peki, bütün bu çalışmaların özeti, sonuçta ortaya 
çıkan şey nedir? Bütün bu çalışmalar, tüm insanların yaşamını tehdit eden, milliyet tanıma
yan, sınır tanımayan çevre kirliliğine karşı, dünya olarak, yeni tedbirler almaya yönelikti. Yeni 
anlaşmalar yapmak, bu anlaşmaları dünyanın bütün ülkelerinde uygulamak ve çevre kirliliğini 
asgariye indirmek; toplantının amacı, konuşmaların amacı, tartışmaların amacı buydu. 

Brezilya Cumhurbaşkanı, kapanış konuşmasında şunları söylüyordu: "Bugün dünya, 3 
Haziranda olduğundan daha farklı, artık biraz daha iyi, biraz daha güvenli" Brezilya Cum
hurbaşkanı, bu sözleriyle, konferansın sonunda, 14 Haziranda ortaya çıkan kararların ve an
laşmaların dünyayı daha güvenli hale getireceğini vurgulamak istiyordu, elbette, bu değerlen
dirmeye yürekten katılıyoruz; böyle olmasını istiyoruz. Ancak, geçmiş tecrübelere baktığımız 
zaman, bu konferansların sonunda, her şeyin de orada oluşturulan kararlara uygun yürümedi
ğini görüyoruz. Rio Konferansından 20 yıl önce, aynı şekilde İsveç'in başkenti Stockholm'de 
de 1972 yılında benzer bir konferans toplanmıştı. O günkü konferansın ismi "Çevre ve însan 
Konferansı" idi. 1970'li yıllar çevre konusundaki duyarlılığın yeni başladığı, yeşil hareketin, 
çevreci hareketin Avrupa'da bile, yeni yeni ortaya çıktığı yıllardı. Diğer taraftan, dünya, henüz 
iki kutuplu idi, soğuk savaş var idi ve nükleer savaş tehdidi devam ediyordu, Doğu-Baü kamp
laşması devam ediyordu. O koşullarda bile, dünyanın birçok ülkesi, bundan yirmi yıl evvel Stock
holm'de bir araya gelerek, bütün dünyayı, bütün insanları tehdit eden çevre konusunda olum
lu kararlar aldılar, önemli ilkeler saptadılar. Bu ilkelerin başında şunlar vardı : 

Çevre kirlenmesi az olan teknolojiler bulmak ve o teknolojileri kullanmak; enerji ve do
ğal kaynakları korumak; kullanılmış malzemelerin dönüşümünü sağlamak; kirletici ve zararlı 
maddelerin yerine, yeni eşdeğerlerini bulmak ve onları kullanmak; bitkileri, canlıları, ormanı, 
yeşili korumak. 

Yirmi yıl evvel Stockholm'de alınan bu kararlara, bazı ülkeler uydu, bazıları uymadı. Uyan 
ülkeler endüstriyel üretimlerini ekolojik yönden gözden geçirdi, ekonomi programlarını, eko
lojik yönden yeniledi; ama, maalesef, dünya ülkelerinin çoğunluğu bu kararlara uymadı. O 
nedenle, yirmi yıl sonra Rio'da yapılan konferansta, çevre durumuna baktığımız zaman, duru
mun daha da kötüleştiğini görüyoruz. 

1972 - 1992 yılları arasında, bu iki konferans arasında geçen yıllarda dünyada neler oldu: 
Rakanlar şöyle: 20 yıl içerisinde, dünyada 200 milyon hektarlık ağaçlık alan yitirildi. Bugünkü 
Amerika Birleşik Devletleri toprağının 1/3'ünü kapsayan bir alandaki ormanlar, ağaçlıklar yok 
oldu. Aynı şekilde tarımsal ve üretime ilişkin toprak kaybı 500 milyon tonu buldu. Bu ise, 
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Hindistan ve Fransa'daki işlenebilir toprağın tamamını oluşturuyor. Yine bu 20 yılda ozon ta
bakası delindi; hava, su, toprak 20 yıl öncesine göre daha çok kirlendi. Ancak, çevre sorunu 
kalkınmış ülkelerle, geri kalmış ülkeler arasında bir meseleyi ortaya çıkarttı. Zengin ülkeler, 
çevreyi, fakir ülkelerden, gelişme yolunda olan ülkelerden daha az kirletmediler, hatta daha 
çok kirlettiler. Dünya nüfusunun az bir bölümünü oluşturan, örneğin Amerika Birleşik Dev
letleri; ona karşın enerji varlığının çoğunu kullanan Amerika Birleşik Devletleri ürettiği kar
bondioksit gazıyla çevreye önemli zararlar verdi. Kalkınmakta olan ülkeler de, kaynak yarat
mak için ormanlarını, ağaçlık bölgelerini büyük ölçüde tahrip ettiler. Onun için, bu kuzey-
güney meselesi çevre konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Yine Brezilya Cumhurbaşkanı, bu konunun önemini şöyle belirtiyor; "Toplumsal açıdan 
adaletsiz olan bir dünyada, çevresel açıdan sağlıklı bir gezegen kuramazsınız." O nedenle, gü
neyde, kalkınmakta olan ülkelerde, çevreye zarar vermeyen kalkınmaya yönelmek gerekiyor, 
çevreye zarar vermeyen bir kalkınma modelini yerleştirmek gerekiyor; ama güneydeki ülkele
rin, kalkınma yolundaki ülkelerin kaynakları buna yetmiyor. O nedenle, kuzeyden güneye belli 
ölçüde bir refah transferi sağlanması konusunda Rio'da da birçok görüşler ileri sürüldü. Ku
zey ve batı ülkeleri refah toplumu durumuna gelirken güney ülkelerinin, zaten belli kaynakları
nı kullanniışlardı. Aslında kuzey ülkelerinin, güney ülkelerine tarihî ve ahlakî böyle bir borçla
rı da vardır. O nedenle, birçok politikacının da söylediği gibi, çevre ve kalkınma konusunda 
kuzey ülkelerinden güney ülkelerine belli bir refah transferi yapılmalıdır. Benden önce konu
şan arkadaşlarımız da söylediler, gelişmekte olan ülkelerin çevre sorunlarıyla baş edebilmeleri 
için 500 milyar dolara, bir başka görüşe göre de 600 milyar dolara ihtiyaçları var. Bunun en 
azından 125 milyar dolarının kalkınmış ülkeler tarafından karşılanması gerekiyor. Bu rakam, 
elbette küçük bir rakam değil; nerede ise Amerika Birleşik Devletleri bütçesinin yarısı; ama 
böyle bir kaynak transferine de çevreyi korumak için ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, Rio zirvesinde 5 ana sözleşme ortaya çıktı; kısaca söylüyorum: 
Birincisi, Rio Çeşitlilik Sözleşmesidir ve bitki ve hayvan türleriyle doğal kaynakların ko

runmasını öngörüyor. Türkiye dahil, 152 ülke tarafından imzalandı, Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından imzalanmadı. 

ı İkincisi, İklim Kontorlu Konvansiyonudur ve ısınmaya karşı karbondioksit emisyonları
nın azaltılmasını öngörmektedir. Bizim temsilcilerimiz bu konvansiyonu imzalamadılar. Çün
kü, Türkiye, gelişmiş bir ülke olarak gösteriliyordu ve bu husus Türkiye'ye sorunlar yaratacak
tı. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye, gelişmekte olan bir ülkedir, kalkınmasını henüz ta
mamlamış olan bir ülke değildir. O nedenle, Türkiye'nin, gelişmiş ülkeler düzeyinde görülme
si, tklim Kontrolü Anlaşmasında Türkiye'ye yükler getirecekti. Kaldı ki, bu anlaşmayı birçok 
gelişmiş ülke de pek gönülden kabul etmedi; ama anlaşmayı imzalamamamıza rağmen, iklim 
kontrolü konusunda Çevre Bakanlığımızın Türkiye'de gerekli duyarlığı yaratacağını ve gerekli 
çalışmaları yapacağını biliyoruz. 

Üçüncü anlaşma,' "Rio Deklarasyonu" denilen bir metin olup kalknımada çevreyi dikka
te alan politikanın ana hatlarını anlatmaktadır ve bağlayıcılığı yoktur. 

• Dördüncüsü', "Ajanda-21" adıyla güvenli çevrenin nasıl yaratılacağını anlatan 800 sayfa
lık bir programdır. , 

Beşincisi, Ormanların Korunması Sözleşmesi bağlayıcı değildir. 
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Biz, bu. kararları, SHP olarak, çevreye önem veren bir parti olarak destekliyoruz ve bu 
kararların Türkiye'de daha iyi tanıtılmasını ve bilince çıkarılmasını istiyoruz. 

Bu konferans süresince yapılan araştırmalardan elde edilen çok ilginç rakamlar var. Bu 
konferans 12 gün sürdü ve araştırmacılar, bu 12 gün içerisinde çevre konusunda dünyada neler 
olduğunu araştırmışlar ve çok ilginç bir tablo ortaya çıkmış: 

Konferansta çevre kirliliğinin önlenmesi konuşulurken, tartışılırken, bu 12 gün içerisinde 
dünyada 600 ila 900 hayvan ve bitki türü soyu tükenmiş; ayrıca 197 250 hektarlık ekime uygun 
arazi çöle dönüşmüş, ekilemez hale gelmiş; yine dünya nüfusu 12 gün içerisinde 3 milyon 300 
bin kişi artmış; çok önemli orman türü olan tropikal ormanların 534 bin hektarı tamamen 
tahrip edilmiştir. 12 gün içerisinde ortaya çıkan bu tahribat gerçekten çok düşündürücüdür. 

Değerli milletvekilleri, çevre sorunları tüm insanlığı tehdit ediyor, sınır tanımıyor, rejim 
tanımıyor, milliyet tanımıyor. Çernobil olayını bütün dünya birlikte yaşadı. Çernobil kazasın
dan sonra havaya saçılan nükleer esintiler, hiçbir sınır tanımadı -pasaport sormak da mümkün 
değildi- hem bizim çay üreticimize zarar verdi hem de Almanya'nın Bavyerasında hayvan yetiş
tiricisine zarar verdi. 

O halde çevre sorunu, bir ulusun, bir ülkenin artık tek başına üstesinden gelebileceği, çö 
zebileceği bir sorun değildir. Yine, benden önce konuşan arkadaşlarımızın da söyledikleri gibi, 
çevre sorunu, uluslararası bir sorundur ve çözümü mutlaka bütün ülkelerin işbirliğine bağlıdır. 
O nedenle Türkiye'de de bunun görülmüş olması ve Koalisyon Hükümetinin bu doğrultuda 
çalışmalarını yoğunlaştırmış olması, bizim desteklediğimiz bir durumdur. 

Sanayileşme dünyada başladığı zaman bir başka inanç vardı: Teknik ilerleme -teknolojik 
gelişme- sınırsız olarak kullanılabilir; bu mutlaka insanlığın hayrınadır, insanlığın daha iyi ya
şamasına, refahına ve mutluluğunadır; artık bu anlayışı dünya terk ediyor. Çünkü teknolojik 
gelişmenin de bir sının var; o sınır, özellikle ekolojide ortaya çıkıyor; insanların yaşam alanla
rını tahrip etmeyecek şekilde kalkınma, ekonomik büyüme esas haline geliyor. O nedenle, ar
tık ekonomik büyük ve sanayileşme programları yaparken, ekolojik dengeyi gözetmemek müm
kün değildir, ya da ekolojik dengeyi gözetmeyen bir ekonomik büyükme programının -son 
tahlilde- insanları mutlu kılması, insanları sağlıklı kılması mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirlenmesi ve bununla ilgili kavramlar 1970'lerden sonra 
Türkiye'de de çok kullanılır oldu; gecikmeli de olsa, çevre konusunun bütün sorunları, bütün 
tartışmaları Türkiye'ye yansıdı. Oysa biz, Batı'nın kalkınmasını zamanında iyi izleyip, Batı'-
nın sanayileşme esnasında düştüğü yanlışlardan belli ölçülerde kendimizi sakınabilirdik. Bazı 
önlemleri de çevreye yönelik olarak önceden alabilirdik. Diğer birçok konuda olduğu gibi, çev
re konusunda da, önlemler ve tedbirler önceden alınırsa, daha etkili oluyor ve daha da ekono
mik bir çözüm bulunmuş oluyor. 

Bizde çevre sorunları denince -başlangıcını hatırlarız- daha çok hava kirliliği olarak akla 
geliyordu; özellikle Ankara'nın hava kirliliği en aktüel konuydu. Çözüm olarak da, kalorifer 
yakıtlarını bazen katı yakıta, bazın sıvı yakıta çeviriyor ve böylece hava kirliliğini Ankara'da 
-özellikle kentlerde- çözmeyi düşünüyorduk. 

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Sayın Celal Ertuğ, birlikte katıldığınızı bir panelde şöyle 
bir anısını anlattı, özellikle aktarmak istiyorum: Rahmetli Menderes'in doktorluğunu kendile
ri yapmışlar -1950'Ii yılların başlarında ve aynı zamanda Ankara Hava Kirliliğini Önleme 
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Derneği Başkanı- ve bir muayene esnasında aralarında bir sohbet olmuş, Sayın Ertuğ, bu ko
nularda tedbir alınması gerektiğini söylemiş ve Ankara'da havanın giderek kirlendiğini, bunun 
diğer kentlere de yayılacağını söylemiş. Belki bir espri anlamında, rahmetli Menderes kendisi
ne "Yahu Celal, bu hava çamaşır mı ki kirlensin" diye bir yanıt vermiş. Bunu Celal Ertuğ an
lattığı için ben de burada söylüyorum. 

Fazla önemli değil elbette; çünkü, 1950'li yıllarda çevre bilinci elbette bugünkü gibi geliş
memişti ve âdeta yoktu. Biz politikacılarda da bu bilinç yoktu o zamanlar; ama dünyada yaşa
nanlar hepimize bunu öğretti. 

Ankara'da çevre kirliliği var; Erzurum'da, Bursa'da var ve Türkiye'nin bütün illerinde çevre 
kirliliği var.Kentler iç göçten dolayı hızla büyüyor, çoğu plansız gelişiyor ve çevrenin tahribin
de çok olumsuz bir rol oynuyor. O nedenle, çevre politikası konusunda Türkiye'de uzlaşmaya 
ihtiyaç var, programa ihtiyaç var. Çevre sorunları bir bütün; bunların birbirinden ayrı olarak 
ele aldığımızda başarılı olamayız; hem kentleri, hem de kırsal kesimi birlikte ele almalıyız. Top
rağı, nehirleri, denizi, ormanı, atıkları hepsini birden ele alarak bir ulusal programı geliştire
rek yürütmeliyiz. 

Bu konferansla ilgili bir başka olumlu gelişme daha oldu; bu konferans, Ankara Belediye
sine, bildiğiniz gibi, bir ödül verdi. Bence bu çok ilginç. Bu Çevre ve Kalkınma Konferansı kap
samında, belediyelerarası bir proje yarışması açılmıştı; ismi de şöyle: "Yerel Yönetimler Sür
dürülebilir Kalkınma Projeleri" Bir de onur ödülü konmuş bu konuda. Başta büyük belediye
ler olmak üzere, 150 kent belediyesi katılmış; bunların içinden 12 belediyenin projesi ödül al
maya layık görülmüş ve ödül verilmiş. Ankara da Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, îngil-
jtere, Danimarka ve Kanada'nın yanında ödül alan bir belediye olarak görülüyor. Bu çok sevin
dirici bir olay, Ankara Belediyesinin sunduğu proje ve program, Ankara Enerji Programı; özetle 
şöyle: Programın esası, enerji tasarrufuna ve alternatif enerji kaynakları araştırmasına yöne
lik. Bu programın amacı ise, enerji etkinliğinin artırılması ve çevre kalitesinin geliştirilemsidir. 
Doğalgaz Programı, Metro, Enerji Tasarrufu Programı, Güneş ile Pasif Isıtma Programı gibi 
konuları içeriyor; birçoğu da uygulamaya konulmuş. 

Yalnız, Doğalgaz programının ortaya çıkardığı enerji tasarrufu şöylü görünüyor: 1991 so
nu itibariyle Ankara'da 170 bin konut doğalgaz ile ısıtılıyor. Tamamlandığı zaman önümüzde
ki yıllarda 400 bin konut ısıtılacak. Şu anda, 1991 itibariyle, 478 milyar kilokalori enerji tasar
rufu sağlanmış durumda. Eğer, 1995'e kadar Ankara Metrosunun öngörülen 15 kilometrelik 
bölümü tamamlanabilirse, yılda 70 milyar kilokalori enerji tasarrufu elde edilecek ve aynı za
manda tabiî ki hava da daha temiz tutulmuş olacak. Buna benzer programlar yapılmış ve bu 
programlar da halen sürdürülüyor. 

Bakanlığımızın da, yerel yönetimlerin çevre konusundaki bu etkinliklerini, bu projelerini 
izlemesi ve desteklemesi son derece yerinde olacaktır. Özellikle küçük belediyelerin, küçük ye
rel yönetim birimlerinin bu konuda bilgiye ve eğitime ihtiyacı vardır. O konuda zannediyorum 
Bakanlığımızın da belli etkinlikleri bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde çevre konusu, çevre kavramları 1970'Ii yıllarda konuşul
maya başlandı; ama maalesef çevre örgütlenmesi devlette 1990'lı yılların başında gerçekleşti. 
Bununla, yeni kurulan Bakanlığı kastediyorum. 

1-9.70'li yıllardan sonra konuştuk; birçok örgütlenmeler yapıldı; ama bakanlık düzeyinde 
örgütlenme 21 Ağustos 1991'de gerçekleşti. Biraz geç kalındı; ama buna rağmen, örgütlenmenin 
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bakanlık düzeyinde olması, Türkiye açısından son derece yerindedir. Bu Bakanlığımızın güç
lendirilmesi gerekir; bütçe bakımından, personel bakımından, örgüt bakımından, taşra örgütü 
bakımından güçlendirilmesi gerekir. Çünkü, gerçekten çevre sorunları, bizim ülkemizin de en 
yaşamsal sorunlarının başında gelmektedir. 

Aynı şekilde, gönüllü, çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri ve diğer çevre kuruluşları da 
desteklenmelidir, ciddiye alınmalıdır. 

Çevre politakaları, sadece devlet tarafından belirlenmemelidir. Bu gibi uzman kuruluşlar, 
gönüllü çevre örgütleri de çevre politikasının oluşmasında söz sahibi, karar sahibi olmalıdır. 

Hükümet protokolünde çevre konusunda çok açık hükümler var. Koalisyon Hükümeti
mizin çevre konusundaki temel hedefi, tarihsel, kültürel, doğal çevrenin ve yeşilin korunmasıdır. 

Ekonomik kalkınmada, ekomojik değerlerin mutlaka dikkate alınacağı, yine Hükümet 
Protokolünde yazılmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınma, Hükümetin ekolojiyi dikkate alan 
kalkınma stratejisidir. 

"Ulusal ve yerel yönetim ölçeğinde gerçek bir çevre yönetim modeli de uygulanacaktır" 
diye, hükümet protokolünde bir hüküm vardır. 

Hükümet protokolünde, yine çevre konusunda önemli bir hüküm bulunmaktadır, o da, 
"Kirleten öder" ilkesidir. O nedenle, yeni bir kredi sistemi, yeni bir teşvik sistemi, yeni bir harç 
ve vergi anlayışı çevre konusunda yürürlüğe konulacaktır, hazırlıkları yapılmaktadır. 

Biz, SHP Grubu olarak, Hükümeti çevre konusundaki bu çalışmalarında destekliyoruz. 

Ayrıca, Hükümetimizin Gökova ve Aliağa Santralı konusundaki aldığı kararları destekli
yoruz ve çok doğru buluyoruz. Geçmişte ANAP Hükümetleri zamanında tartışılmadan, eko
lojik dengelere etkisi yeteri kadar düşünülmeden başlatılan bu projelerin, o bölge ile sınırlı 
kalmayacak şekilde çevreye zarar vereceği ortaya çıkmıştır. Aliağa Termik Santralının durdu
rulması çok yerindedir, Gökova'nın da aynı şekilde oradan taşınması, bizim isteğimizdir. 

Bu iki termik santralın -birisi Gökova'dır, büyük ölçüde inşa edilmiştir- durdurulması, aynı 
zamanda çevreyi dikkate almayanlara bir ders olacaktır, çevre konusunda herkesin daha dik
katli olmasını da sağlayacaktır. Bu iki santralın kapatılması, Gökova'nın yerinin değiştirilme
si, çevre konusunda Hükümetin attığı çok önemli adımlardır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, sanayileşmenin henüz başındadır, belki ortalanndadır. Çevreyi 
koruma açısından bu bir fırsattır. Batı ülkelerinin, Kuzey ülkelerinin, sanayileşmenin ilk aşa
malarında düştükleri yanlışlardan korunabiliriz; tabiî çevreyi temiz tutmanın bir bedeli, bir fa
turası vardır; ama önce kirletip, sonra temizlemek çok daha pahalıdır. O nedenle, bizim izleye
ceğimiz yol, temiz tutmak olmalıdır. Kirletilmiş olanları da, kirletenlere ödeterek, temizlemek 
olmalıdır. Bu fatura, halka, dar gelirli insanlara ve tüketicilere çıkarılmamalıdır. Kirlenme, kay
nağında önlenmelidir, kirleten ödemelidir. "Kirleten ödemelidir" derken, yanlış bir anlayışla 
gündeme geliyor ve zannediliyor ki, bu, "Ödeyen kirletebilir" Böyle bir durum yoktur, ödeyen 
kirletemez. Kimsenin kirletmemesi gerekir. Çevre konusundaki Bakanlık etkinliği arttıkça, mev
zuat yenilendikçe, zaten bunun denetimi de daha iyi yapılabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, elbette ülkemizde de çevre kirlenmesi, yalnızca endüstriyel atık de
ğildir; kentleşmedir, kırsal alanların kullanımıdır, enerji tüketimidir, doğal çevrenin bozulma
sıdır. Bu gibi unsurlar çevreyle ilgilidir, diğer taraftan, yüksek nüfus artışı da çevre koşullarını 
ülkemizde zorlamaktadır. Aslında, yüksek nüfus artışı, dünyanın belli ülkelerini, belli 
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bölgelerini zorlamaktadır. O nedenle, çevre konusu görüşülürken, yüksek nüfus artışı da mut
laka ele alınmalı, yüksek nüfus artışının kentleşme ve dolayısıyla çevre konusundaki olumsuz
lukları da gündeme getirilmelidir, özellikle Çevre Bakanlığımızın bü konudaki çalışmaları ne 
durumdadır bilmiyorum; çevre meselesi içerisinde yüksek nüfus artışını da Türkiye'de ele al
mak gerekir. Bu konuda, yeni bir duyarlılık, yeni bir bilinç yaratmak gerekir. , 

Değerli milletvekilleri, biz SHP Grubu olarak, Hükümetimizin 12 Eylülün neden olduğu 
siyasî kirlenmeyle birlikte, çevre kirliliğini de ortadan kaldıracak adımları, bir bir atmakta ol
duğunu görüyoruz ve atanacağına inanıyoruz. Daha sağlıklı bir çevrede yaşamak dileğiyle say
gılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz. 
Hükümet adına, Çevre Bakanımız Sayın Doğancan Akyürek. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sonuna yaklaştığımız 20 nci Yüzyılın, önümüzdeki üçüncü milenjuma, 
yani üçüncü bin yıla devredeceği en önemli konu, çevre sorunları olmaktadır. Bu bakımdan, 
çevre konusunu Yüce Meclisimize getiren parti gruplarına^ Genel Kurulumuza teşekkürlerimi 
arz ederim, saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkan, değerli Üyeler; çevreyi kısaca tarif etmemi isterseniz, bir cümleyle tarif ede
bilirim. Çevre, dünyadaki ekolojik dengeler manzumesidir. Evet, dünyada doğada, tabiatta öyle 
ekolojik dengeler var ki, bu dengeleri muhafaza etmek, çevreyi korumak anlamına gelir. Eğer 
bu dengeleri aşırı yüklenmelerle, aşırı kullanmalarla, aşırı tüketmelerle, aşırı üretmelerle boza
cak olursak, işte o zaman çevreyi, çevre düzenini, çevre dengesini bozmuş oluruz. 

Bugün, biliyoruz ki, doğadaki bu denge evvela canlı varlıklar üzerinde var. Mesela,-size 
çarpıcı bir misal vereyim- dikkat ederseniz, fazla üreyen canlılar az yaşıyor, çok yaşayan canlı
lar da az ürüyor. tşte burada da böyle bir denge var. Mesela, sinek, (sivrisinek, diğer normal 
sinekler) milyonlarca ürüyor; ama üç dört gün sonra ölüp gidiyor. Bir kaplumbağa 100-150 
sene yaşıyor; ama onun üreme kabiliyeti beş senede bir veya iki defa, hatta iki defa bile değil. 

Şimdi, düşünebilir misiniz ki, şu dengeyi gelin bir bozalım, sinek gibi üreyip de kaplum
bağa gibi yaşamaya kalkarsa bir sinek, dünya sinekten geçilmez. Aynı şekilde, bir kamlumba-
ğa da sinek gibi üreyip de 150 sene yaşarsa dünya kamlumbağadan geçilmez. Demek oluyor 
ki, doğada, tabiatta böyle kurulu bir denge düzeni var. Bu denge düzeni insanlar için, bitkiler 
için, hayvanlar için, su için toprak için, hava için her şey için mevcut. Şimdi bu dengeyi boz
maya kalkan da, maalesef, günümüzde, insanlar. Yoksa, hayvanlar bu dengeyi bozmuyor, bit
kiler bozmuyor, hava durup dururken kendi kendine kirlenmiyor, deniz kendi kendine kirlen
miyor. O halde, "çevre konusu" dedik mi aklımıza ilk önce insan geliyor, insan unsuru geliyor. 
Evet öyle; çevreyi koruyan da, çevreyi kirleten de, maalesef insan. 

Şu halde, insanlarımıza, çevreyi korumak için şu ikazımızı yapmamız lazım: Sizi yaratan 
bu tabiata, sizi yaratan bu yüce varlığa karşı saygılı olmalısınız, bunu korumalısınız. 

Şimdi, buradan, genelde çevredeki bu dengeleri bozan faktörleri kısa kısa sıralayayım. 
Evvela şunu söyleyeyim, ki, benden evvel konuşan arkadaşlarımız, hemen hemen benim 

söyleyeceğim şeylerin çoğunu da söylediler; hatta, aynı kelimelerle, aynı cümlelerle telaffuz 
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ettiler. Ben bundan son derece memnunum; çünkü, çevre konusu, partilerarası anlaşmayla 
iktidar-muhalefet olarak siyasî çekişmenin de ötesinde birlik ve beraberlikle, topyekûn bir ar
zuyla, topyekûn bir çalışmayla halledilecek bir meseledir. 

Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız çok güzel bir teşhiste bulundu, aynı teşhisi 
biz de yapıyoruz. Her ne kadar bu iş büyük boyutlara gelmişse de, ülkemiz bakımından bir 
şansımız var. Nedir o şansımız?.. O şansımız, ülkemizin daha bu konuda genç oluşu, yani ül
kemiz, diğer dünya ülkeleri gibi, yıpranmış, çevre çöküntüsüne uğramış bir ihtiyar durumunda 
değil. Böyle değil; ama ülkemizin de şöyle bir durumu var: Hani, şöyle diyelim; yorgun yüzlü 
genç bir insana benziyor, yani yorgun bir yüzü var. O zaman, yorgun yüzlü insanlara istirahat 
telkin ettikleri gibi, bizim de bir an evvel çevre konularına eğilmemiz ve çevre konusunda ge
rekli önlemleri almamız lazım. 

Dediğim gibi, benden evvel konuşan arkadaşlarımızla mutabakatımız vardır; yalnız, Ana
vatan Partili arkadaşımıza -biraz evvel yanıma da geldi düzelttik- bir noktada yanlış bir bilgi 
verilmiş. Bizim imzaladığımız Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin herhangi bir listesi; kalkın
mışlar, kalkınmamışlar diye bir listesi yoktur. Zaten, gelişmişler, kalkınmışlar listesi mevzuba
his olmadığı için ve bu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ülkemizin menfaatına son derece uydu
ğu için, ona tereddütsüz imza attık, tklim sözleşmesinde ise, maalesef, nereden, nasıl kaynak
landığı, kimin koyduğu belli olmayan gelişmeler listesine hasbelkader girmişiz. 

Gelişmişler listesine girmiş olmamızın bazı sakıncaları var. Sakıncaların başlıcaları şun
lardır : 

Birincisi, gelişmişler listesine girmiş olan ülkeler, 2000 yılına girmeden evvel, sera gazları 
ve özellikle karbondioksit emisyonlarını 1990 seviyelerinde tutmak durumundalar. 

ikincisi, bu listeye giren ülkeler malî bakımdan, finansal bakımdan donör ülke durumun
da kalıyorlar. Yani, katkıda bulunacak, 

Üçüncüsü, donör ülke olunca da, o potadan para alma imkânları, yardım alma imkânları 
ortadan kalkıyor. Onun için, biz, sırf bu sebeple, buna imza koymadık. 

Rio Konferansı, çevre meseleleri, bu kadar yakın meseleler değil. Mesela, Rio Konferansı 
-SHP'li arkadaşımızın söylediği gibi- ikibuçuk yıldır devam eden bir konferanstır. Yani, ANAP'lı 
arkadaşımız darılmasın, bizim İktidarımız, bu ikibuçuk yılın üçte birinde sahnededir, üçte iki
sinde, Anavatan İktidarı götürmüştür bu işi. Onun için, bu konuda herhangi bir bilgi noksan
lığı, bilgi eksikliği olmaması gerekir. Hatta ve hatta, sizlerin bilgisi benden bir kat daha üstün
dür, daha fazladır; çünkü, ben daha altı-yedi aylık bir bakanım, İktidarız; ama, bu işlere eğildik... 

Refah Partili arkadaşıma da söyleyeyim: Bu kadar endişe duyacak şeyler yok bu anlaşma
ların içinde. Salimen okursanız, aynı anlaşmaları siz de imzalarsınız. Yani, dünyanın geleceği
ni düşünürseniz, ülkemizin geleceğini düşünürseniz, aynı şeyleri imzalarsınız. 

Bir şey daha söyleyeyim: Her ne kadar altına imza atılmışsa da, bunlar, milletlerarası rijit 
anlaşmalar gibi, mutlak surette olacak, şöyle olacak, böyle olacak gibisinden, aşırı yaptırım 
gücü olan vesakalar değil. Bunlar, nihayet, dünya önünde verilen sözler, niyetler, niyet mektu
bu gibi şeyler. O bakımdan, endişeniz olmasın. 

Günümüzde çevre sorunları o hale gelmiş ki, artık, dünyadan hiçbir şekilde soyutlanama-
yız. Yani, bugün kimse kalkıp da "burası benim evim, sen ne karışıyorsun; burası benim şeh
rim, sana ne; burası benim ülkem, istediğimi yaparım; burası benim kıtam, bildiğimi okurum" 
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diyemiyor. Çünkü, global sorunlar ö hale gelmiş ki, Malezya ormanlarında kesilen bir ağaç 
Amerika'yı rahatsız ediyor, Kanada'da bir emisyon, Stockholm'de asit yağmuruna sebep olu
yor; ozon tabakasının zedelenmesi, delinir hale gelmesi, bütün herkesi ayağa kaldırıyor. Şu halde, 
çevre sorunlarını konuşurken, çevre sorunlarına eğilirken, hiçbir zaman, bizim ülkemiz, bizim 
şehrimiz, bizim belediyemiz diyemiyoruz; dünyayı bir bütün olarak düşünmemiz lazım. 

önemli çevre sorunlarına gelince : Bunların başında nüfus artışı geliyor. Bakınız, yazılı 
metnimden dışarı çıkıyorum; birçoğunu arkadaşlarımız söyledi. Dünyada her şey büyüyor, her 
şey gelişiyor. Yeni yeni teknolojiler gelişiyor, rakamlar büyüyor, insanlar büyüyor, sayıları artı
yor... Her şey büyüyor, büyüyor da, bir tek şey büyümüyor; o da dünyanın kendisi. Dünyanın 
kendisini büyütecek bir çare yok. Başka gezegenlerde de henüz yaşam şartları oluşmadığına 
göre, bütün bu insanlar, bu dünyanın içinde yaşamak mecburiyetindedir. Bu dünyaya, hayvan
larıyla, insanlarıyla, bitkileriyle sığmak mecburiyetindeyiz. Onun için, global konularda, ulus
lararası konularda bunlar ele alınıyor. 

Gerçekten bir nüfus sorunu var. Bakın, size çarpıcı bir misal vereyim: Osmanlı İmpara
torluğunun Osmanlı İmparatorluğu olduğu, dünyaya hâkim olduğu devirlerde nüfusu ne ka
dardı; 60 milyon. Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü nüfusu kadardı. Ondan sonra gelişmeler 
oldu, nüfuslar arttı. O tarihlerde Avrupanın nüfusu 25-30, bilemediniz 35 milyon kadardı. Dünya 
nüfusu 250 - 300 milyondu; ama, bugün Dünya nüfusu süratle artıyor, kümülatif olarak artı
yor. Yani, asrın başında 1.7 milyar, 1970'li senelerde 3,4 milyar olan dünya nüfusu, bugün, 
gelmiş 5,5 milyara dayanmıştır. Hakikaten, arkadaşımızın dediği doğru. Rio Konferansında 
gördük her saniyede kaç tane insanın dünyaya geldiğini... Her gün, 250 bin insanın dünyaya 
geldiğini Sayın Başbakanımız konuşmasında söyledi. Her yıl, 90-100 milyon insanın bu dünya
ya geldiğini ve bunun müteakip yıllarda katlanarak artacağını görüyoruz. 

İnsanın çoğalması, dünya üzerindeki kaynaklardan ve nimetlerden aşırı derecede fayda
lanma, onların kapasitesinin üstüne çıkmasına sebep oluyor. Enerji diyorsunuz, insan sayısıy
la kaim; sanayi diyorsunuz, insan adedi fazlaysa, sanayi de fazlalaşıyor; karbondioksit emis
yonları, diyorsunuz, en azından, insan, oksijen teneffüs ediyor, karbondioksit bırakıyor... Bu
nun için, nüfus da başlıbaşına bir çevresel sorun haline gelmiştir. 

Esasen, biz de artık dünyada çevreyi bozan her türlü faktöre bir eksi puan; çevreyi iyileşti
ren her türlü olumlu harekete de bir artı puan vermek durumuna gelmiş bulunuyoruz ve bunu 
savunuyoruz. 

Çevreyi kirleten unsurlardan, enerji, sanayi, tarımsal üretim, madencilik, ulaştırma ve di
ğer mal ve hizmetlerin üretimi kontrolsüz bir şekilde yapıldığı takdirde, kabul edilebilir opti-
mal kirlenme ve özümleme kapasitesinin aşılmasına neden olmaktadır. Bugün, dünyada, bili
nen kimyasal maddelerin sayısı 7 milyona ulaşmış. Sanayi tarafından üretilen 100 bin kimyasal 
maddeye her yıl 1 000 yeni ürün katılmakta. Bu nedenle, ihtiyatlı davranıp, dünyamızı daha 
az kirletmek, kirletmeden temiz tutmak ve korumak zorundayız. 

Bilmemiz gereken diğer bir husus da, arkadaşımızın söylediği gibi, kirliliği önlemenin, kir
liliği temizlemekten daha ekonomik ve ucuz olduğudur. Bir misal vereyim: Afyon-Bolvadin'de 
Eber Gölü sekiz ayda kirlendi, sekiz yılda ancak kendine gelebilecek; yani, on misli daha fazla 
bir "zamanda. Demek ki, bir şeyi, kirlenmeden evvel koruma altına almak, korumasını yap
mak, kirlettikten sonra temizlemekten kat be kat daha ekonomik ve ucuz oluyor. 
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Çevreyi bozan, enerji, tarımsal faaliyetlerde aşın ve yanlış gübre kullanılması, bu sebeple 
yeraltı sularının kirlenmesi gibi sorunlar büyüdükçe büyümüş ve dünyada ilk kez 1972 yılında 
Birinci Çevre Konferansı yapılmış. Birinci Çevre Konferansı, sadece "Çevre Konferansı" adı 
altındadır ve insan unsurunu da ele alır. "İkinci Çevre Konferansı" diyeceğimiz Rio Konferan
sı ise, kalkınmayı da buna eklemiştir. Sebebi şudur: Artık, günümüzde, çevreyle, kalkınma, 
kolkola, elele gitmek zorundadır. Burada aşırılığa kaçmak da doğru değil; yani, çevreyi dışla
yan bir kalkınma söz konusu olmadığı gibi, marazı ve fanatik çevrecilikle, kalkınma da engel-
lenmemelidir. Bütün mesele, ikisini bir dengede tutmaktır. Yani, bir yandan, kalkınmanızı sür
düreceksiniz, bir yandan da kalkınmayı sürdürürken çevreyi koruyacaksınız. 

Çevre, ille de hiç kirlenmeyecek değil; çevre, bir miktar kirlenecek de. Bunu da rahatlıkla 
söyleyelim; ama, ne kadar kirlenecek; işte sözümün başında söylediğim gibi, doğanın, her tür
lü kirlenen unsurun, kendi kendini, ekolojik olarak yenilemek kabiliyeti nispetinde kirlenecek-
tir. Yani, bir kapalı denizin, bir kapalı gölün, kendi kendini, ekolojik olarak bir yenileme kabi
liyeti var; bu kabiliyet çerçevesinde o göl kirlenebilir. Bütün mesele, o kabiliyetin üstüne çık
mamak. O kabiliyetin üstüne çıktınız mı, işte, o gölün, o akarsuyun, o denizin, o toprağın, 
o havanın, o ekolojik dengesini rahatsız ediyorsunuz. O dengeyi rahatsız ettiğiniz zaman da, 
kirlilik dediğimiz çevresel sorunlar ortaya çıkıyor. 

Stockhol Konferansında şu sonuçlar ortaya çıkmış: Bir defa, "tek bir dünya var" demiş
ler. Yani, başka yaşanacak yer yok; burada yaşayacağız. Bir'çevre hakkından bahsetmişler "Her
kesin çevre hakkı var" denilmiş; "Kirlettikten sonra temizle politikası "-yerine, "Kirlenmeden 
önce tedbir al politikası" gelmiş; "Kirleten öder, kullanan öder" ilkesi konmuş; "sürdürülebi
lir kalkınma" konmuş. Yani, kalkınma, herşeyi dışlayarak kalkınma değil, sürdürülebilir kal
kınma, çevreyi bozmadan, dengeleri bozmadan yapılan bir kalkınma. 

Ama, gelin görün ki, 1972'den 1992'ye kadar geçen yirmi yıl içinde, Stockholm'de söyle
nenler yapılmış mı; yapılmamış, yapılamamış. Nitekim, bu, Rio Konferansında açıkça belirtil
di. Kimler tarafından belirtildi; "None Governmental Organization'' dediğimiz, hükümet dışı 
örgütler, gönüllüler tarafından. 

Rio Konferansında bizim ülkemizden de temsilciler vardı -demek ki, istenince, kafaya ko
nunca, gidilip görülebiliyor- ve o Rio Konferansına, dünyanın muhtelif yerlerinden 20 bini aş
kın gönüllü kuruluş, ceplerinden para ödeyerek gelmişlerdi. İşte, onlar "1972'den 1992'ye bir 
şey yapılmadı; korkumuz, 1992'den 2000'li yıllara, üçüncü mileniuma geçerken de bir şey 
yapılmayacağıdır" diye haykınyorlardı. O bakımdan, ofic'allar, yani hükümet ilgilileri, devlet 
ilgilileri, Rio'da, bunların müthiş sesini duydular ve buna göre de gerekli önlemleri almaya 
söz verdiler. 

1972'den bu yana, çevre konusunda daha büyük sorunlar ortaya çıktı. Bunlar nedir; ok
yanusların kirlenmesi -global sorunlar- bitki ve hayvan varlıklarının tahribi -İşte, biyolojik çe
şitlilik buradan geliyor. Gerçekten, her gün 150-200 tane hayvan ve bitki türü dünyada yok 
oluyor, biraz evvel arkadaşımız da söyledi- Sonra, erozyon ve çölleşme -biz de hissediyoruz 
bunu. Bizim ülkemizde de yılda 500 milyon ton verimli toprak denizlere ve sulara giderek kay
boluyor, yok oluyor- iklim değişikliği. Evet, iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi sebe
biyle meydana gelen dünya ısısının artması, karbondioksitten mütevellit atmosferdeki sıcaklı
ğın muhafaza edilmesi sonucu, dünya ısısının 4-5 derece artması ve bu artan ısı sonucu, ku
tuplardaki buzulların erimesi; onların erimesi sonucu, denizlerin 60 ila 100 santim kabarması, 
-ki, böyle giderse, 2000 senesinde bunu öngörüyorlar- yeryüzünde deniz seviyesine yakın 
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birçok alanın sular altında kalmasına, Türkiye'nin yüzölçümüne yakın bir toprağın kaybedil
mesine sebep oluyor. Demek ki, 1972 yılından bu yana, global sorunlar çok daha artmış. 

Global sorunların eri sonuncusu ve en Önemlilerinden bir tanesi de yoksulluk. Yoksulluk 
da bir çevre sorunu. Bakın, neden çevre sorunu? Zannediyoruz ki, günümüzde çevreyi sadece 
zengin ülkeler kirletiyor; evet, zengin ülkeler kirletiyor, hatta onlar çok fazla kirletiyor; ama, 
zengin ülkeler, zenginlik sebebiyle aşırı tüketimle kirletiyorlar; yoksullar ise, günlük ihtiyaçla
rını karşılamak için tabiî kaynakları yok ediyorlar, büyük ölçüde nüfus artışına sebep oluyor
lar. Velhasıl, bu son yirmi senede dünya, çift taraflı kıskaç içinde; yoksul ülkeler bir yandan 
gelişmiş ülkeler bir yandan, dünyayı çevre yönünden kirletmekteler. 

Ülkemiz, biraz evvel söylediğim gibi -gittiğimiz konferansta da bunu savunduk- global so
runların bilincindedir, global sorunlara önem vermektedir. Yalnız, bu global sorunların, çevre 
sorunlarının halledilmesinde, mutlak surette, herkesin iştirakini; ama, herkesin, ölçüsü nispe
tinde iştirakini; yani, herkesin, eşit bir şekilde değil, kirlettiği nispette, kirliliği önlediği nispet
te iştirakini istiyoruz. 

tşte, tklim Değişikliği Sözleşmesine imza atmayışımızın bir sebebi de buradadır. Yeri gel
mişken söyleyeyim, tklim Değişikliği Sözleşmesinde öyle bir madde var ki, bunu mantıken de 
kabul etmek mümkün değil. O madde "Gelişmiş ülkeler -yani, o liste içindeki ülkeler- sera 
gazlan ve bu arada özellikle karbondioksit emisyonlarını -ki, bunlar sıcaklığı meydana getiriyor-
2000 yıhnakadar 1990 seviyesine getireceklerdir.'? diyor. Bakın, bu ne demek; gelişmiş, kalkın-
mış ülkeler, yapacağı kadar yapmış ve 1990 senesine geldiğinde karbondioksitle ilgili bir .emis
yon kotası var, onu muhafaza edecek. Oh, ne âlâ!.. Buna mukabil, gelişmekte olan ülkeler -1990 
senesinde gelişmesini tamamlamamış ülkeler- gelişme sürecinde kalmış bir kotaya razı olacak
tır. Bakın, burada büyük haksızlıklar vardır. Nedir haksızlıklar: 

Birincisi, asrın başında 4,5 milyar ton olan, bir yıllık karbondioksit emisyonu, 1990 sene
sinde 20-21 milyar tona gelmiş ve bu emisyonun 14-15 milyar tonunu yedî-sekiz gelişmiş ülke 
yapıyor. Gelişmiş ülkeler içinde, maalesef, en büyük pay,da Amerika Birleşik Devletleri'nin; 
6 milyar ton kirletiyor ve "ben bundan bir indirim yapmayayım, bunu 1990 seviyesinde tuta-
yım; ama, gelişmekte olan ülkeler, sanayilerini geliştirirken, aman mevcut emisyonlarını artır-
masınlar. Mesela; Türkiye 190 milyon tonda kalsın" diyor. 

Burada insaf yok. Şöyle yok; Biraz evvel söyledim, bu emisyona sebep olan faktörler ne
dir; bu emisyona sebep olan faktörler nüfustur, sanayidir. Bu emisyonu azaltan faktörler de 
var; mesela, ormanlar ve sulak alanlar, karbondioksiti tutuyor, massediyor, bırakmıyor. O za
man, ormanı ve sulak alanı fazla olan ülke de, bu kirliliği, bir bakıma önlüyor. Yani, Ameri
ka'nın yaptığı emisyonu, ormanıyla o ülke mass ediyor. Buna prim vermek lazım. 

Çarpıcı bir misal daha vereyim: Avrupa kıtasında yer alan Lüksemburg, nüfusu 350 bin, 
mesahası Türkiye'nin bir ilçesi kadar bile değil... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi epeyce geçtiniz. Tabiî, konu çok önemli, biliyorum... 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AK YÜREK (Devamla) — Evet, doğru. 

Konuya dalıyoruz, tabiî, bu konuda biraz da heyecanlıyız, ufkumuz da geniş... 
... Mukayese ettiğiniz takdirde, kirletme oranı Türkiye'nin sekizde biri; ama, mesahası, 

Türkiye'nin ikiyüzsekizde biri, şimdi, o orada kalacak, Türkiye burada kalacak... Onun için, 
biz, buraya, bu şekilde temas ederek, doğrudan doğruya, bu listeden çıkmamız kaydıyla, 
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buna imza atmadık ve ben şahsen, bu listeden çıkmak için, gerekli ikili girişimlere de başla
dım, Amerika Birleşik Devletleri ve Alman Çevre Bakanlarıyla konuştum. Onlar da zaten bi
zim nasıl girdiğimizin farkında değiller. Dedim ki, 'Aldığınız kıstas nedir? Fert başına düşen 
millî geliri alsanız, bizimki 4 bin - 4 500 dolar fazlasını alsanız biz girmeyiz; 400 - 450 dolar 
alsanız herkes girer. Onun için, biz o bakımdan da giremeyiz, girmememiz lazım. Bu listenin 
dışında kaldığımız takdirde, biz o. sözleşmeye -daha bir yıl vaktimiz var-.imza da atabiliriz." 

Sayın Başkan, vakti biraz aştım. Şimdi, doğrudan doğruya, Rio konusuna gireyim. Bu 
konuşmalarımı yakında bastıracağım, isteyen arkadaşıma rahatlıkla veririm. Zaten, bizim Ba
kanlığımız açık bir Bakanlık, herkese açık bir Bakanlık; buyurun gelin; benim odam da açık, 
Bakanlığım da açık, arşivler, bilgiler, hepsi açık. Zaten, bu konu, artık, millete mal olmuş ve 
milletimiz bu konuda o kadar duyarlı hale gelmiş ki -her yerde söylüyorum- çevre konusunda
ki duyarlılığı, devletimizin duyarlılığının önüne geçmiş -açıkça söylüyorum- devletimiz geride 
kalmış. Onun için, önümüzdeki dönemde, devletimizin çevre konularına büyük çaba sarf et
mesi lazım, kaynak ayırması lazım. 

Maalesef, vakit nedeniyle bütçe konusuna değinemiyorum. Gelişmiş ülkelerde, gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 2'si çevreye ayrılıyor, biz de ise binde yarımı değil. Biliyorsunuz Bakanlı
ğımızın 45 milyarlık bir bütçesi var; ama, bu sene parasal konuları bir kenara attık. Biraz ev
vel, arkadaşlarımızın dediği gibi, hukuksal altyapımızla ilgili kanunlarımızı, dokuz yıldır çıka
rılmamış yönetmeliklerimizi, Çevre Koruma Yönetmeliğini, kimsayal kirlenme ile ilgili yönet
meliği, bunların hepsini çıkaracağız ve en önemlisi, müeyyide noksanlığımızı tamamlayacağız. 
Bugün, elini kolunu sallayarak, çevreyi rahatça kirletenler mevzuatta boşluk olduğu için hiçbir 
cezaya çarptırılamıyorlar. Onun için, bunları hazırlayacağız, eylül ayında, yeni yasama döne
minde bunların hepsini huzurlarınıza getireceğiz. Desteklerinizle bu kanunları çıkarırsak, önü
müzdeki yıldan itibaren çık sıkı bir şekilde çevre uygulamasına gireriz ve bu konuda devletin 
Önünde olan halka, devleti yaklaştırırız. 

Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınarak bu konuyla ilgili yapılan bir araştırmayı bilgi
lerinize sunmak istiyorum: Dünyanın en büyük araştırma enstitüsü tarafından 21 ülkede yapı
lan bir araştırma. Sorulan sualler arasında çok ilginç olanları var, onları söylemek istiyorum. 
21 ülkeye, "Ülkenizin en önemli problemi ne?" diye sormuşlar; 36 puanla Hollanda "Çevre" 
demiş, 1 puanla Polonya "Çevre" demiş, Türkiye 18 puanla 6 ncı sırada "Çevre" demiş arka
daşlar. Gelişmiş, gelişmemiş 21 ülke arasında bu konuda 6 ncı sırada. Demek ki,-Türk Ulusu
nun yüzde 18'i en önemli konumuzun çevre olduğunu söylüyor. Bu kadar kısa bir zamanda 
bu, çok büyük bir aşama. Türk halkının -çok önemli bir rakam- yüzde 44'ü, çevrenin korun
ması amacıyla, satın alacakları mal ve hizmetlere daha fazla para ödemeyi kabul edeceklerini 
söylüyor. Hep söylüyoruz; Çöpler ortada dolaşıyor, şu çöpleri fennî bir şekilde kaldıralım ha
ne başına ayda 15 bin lira, 20 bin lira çöp ücreti ödensin" diye. Halkımız buna razı, yeter ki, 
çöpü kalksın. 15-20 bin lira ona verecek, 15-20 bin lira da, toplayan çöpçüye bahşiş bile vere
cek; buna hazır halkımız; ama, mevzuatımızda yok. 

tşte bunların hepsini hazırlayacağız. Arıtma fabrikaları kuracağız. Gönüllülerimiz var, eği
timi başa alacağız, bu konuyla ilgili daha birçok projemiz var, bunlar hükümet programımız
da da var. Millî Eğitim Bakanlığımızla görüştük, önümüzdeki ders yılında çevre dersleri oku
tulacak. Sadece okullarda öğrencilere değil, yetişmiş insanlara da öğreteceğiz. Bu konuda öğ
renmeye bizim de ihtiyacımız var, emin olun ihtiyacımız var... 
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Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Diyeceksiniz ki, "Bu kadar çalışma yapılacak, bunla
rı nasıl yapacaksın?" Bunu da bir hikâye ile anlatacağım: Bir köyde, bir ihtiyar, ayağı sakat, 
koltuk değnekleriyle yürüyor. Köylüler bir bakıyorlar, adam heybesini falan toplamış, uzun 
bir yolculuğa çıkıyor. "Hayrola baba, nereye gidiyorsun?" diyorlar, adam da "Nereye gidece
ğim, Hacca gidiyorum" diyor, köylüler başlıyor gülmeye. "Niye gülüyorsunuz?" diyor adam. 
Köylüler, '"Baba, etme, eyleme, sen bu halinle, bu bacağınla, bu şekilde, bu kadar Uzun yola 
gidemezsin, gel bu işten vazgeç" diyorlar. Bakın, ihtiyarın söylediği şey şu: "Evet çocuklar, 
biliyorum, belki oraya varamayacağım; ama, yola çıkıyorum. Maksadım oraya varmaktır; ama, 
varmasam bile, hiç olmazsa, 'Hac yolunda öldü' derler" diyor, tşte, Bakanlığımız da bugün 
bu durumda. Bu yola çıkıyoruz, adımı atıyoruz, belki bizim ömrümüz yeter veyahut yetmez, 
görmeyiz; ama, bizden sonra gelenler, hiç olmazsa, atılmış olan bu adımın peşinden gidecek
ler. En büyük desteğimiz de Büyük Türk Milletimiz... 

Hepinize saygı ye sevgiler sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser; buyurun efendim. (Alkışlar) 
Çevre sorunu, tabiî, çok önemli bir sorun; ancak, bundan sonra gensoru var, onu da gö

rüşeceğimiz için, arkadaşlarımızı süreye riayet etmeleri için zaman zaman uyarıyoruz. 
Buyurun Sayın Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bu genel gö
rüşmeyle ilgili sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Benden önce konuşan grup sözcüleri ve Çok Değerli Bakanımız, çevre kavramının, tek
nik, terminolojik her türlü varyasyonlarını, değişik teknik verilerini bildirdiler. O bakımdan, 
zihinlerinizi biraz daha başka taraflara götürmek suretiyle, değişik iki konudan bahsetmek is
tiyorum. 

Çevre kavramının, artık, gerçekten, bugün, global bir kavram haline geldiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla, bu sorun partilerarası siyasî bir çekişmeyi aşmıştır. 

Dış politikamızda ve millî savunma politikamızda olduğu gibi, ülke bütünlüğüyle ilgili 
bir meselede nasılki bir tutumumuz, mutabakatımız varsa bu konunun da aynı şekilde değer
lendirilmesini öncelikle hatırlatmak istiyorum. Anavatan Partisi Grup sözcüsü arkadaşımın 
konuşması esnasında -birkaç kez de olsa- parti icraatları yönünden, menfi-müspet mukayese
ler yapmasını bu nedenle biraz yadırgadım; ama, Sayın Bakan, yaptığı konuşmada, bunun te
lafi edildiğini söyledi, buna sevindim, teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, çevrenin nasıl değerlendirildiğini ve ele alındığını gösteren iki misali 
size kısaca anlatıp, çevrenin, insan yaşamında ve çevrenin odağı olan insana verilen önem ba
kımından ne kadar korunması gerektiğini, tabiî kaynaklarımızın ne kadar hasislikle ve cimri
likle harcanması gerektiğini ifade edeceğim. 

Hepinizin bildiği gibi, dünya, daha üç yıl evvelkine kadar, elli yıllık bir süreyi, iki süper 
gücün müthiş bir çekişmesi, kapışması, rekabeti ve onun getirdiği büyük gerilimler içinde ya
şadı. Buna "soğuk harp dönemi" dedik. Bu süper güçlerden biri, 1989 yılı sonunda, 1990 yılı 
başında, yanlış politikalar sonucu, insana verdiği değerin yanlış istikametlerde gelişmesi nede
niyle çöktü. Bugün, tek süper güç diye düşündüğümüz Amerika Birleşik Devletlerinde ise, te
nakuzlar içinde bir gelişme gözlenmektedir. ' 
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Daha bir hafta oldu veya olmadı, hepimizin haberlerden öğrendiğine göre, Amerika Bir
leşik Devletleri, yine, malum sahasında, bir yeraltı nükleer infilak denemesi yaptı. Bu deneme
nin çok çarpıcı bazı rakamlarını vermek istiyorum -tabiî, sahamızın dışında olduğu için basite 
indirgeyerek söylemek istiyorum- mesela, trilyonlarca sayıda atom, kendi içindeki yüksek ener
jisini ve basıncını serbest bırakır hale geliyor. Bu patlama neticesinde, "yan ömür" tabir etti
ğimiz, radyoaktif yayılma, öyle bir çarpıcı, değişik spektrumda ki, bazılarının yarı ömrü 1 sa
niyenin altında, bazılarının yarı ömrü milyonlarca yılın üzerinde. Yani, insan havsalasının ala
mayacağı değişik tesirler yaratan denemeler yapılıyor. 

Amerika Birleşik Devletlerinin resmî yayınlarında şöyle deniyor: Bu denemelerin iki mak
sadı var; birincisi -muhakkak ki, ürettikleri teknolojinin tecrübesi, ikincisi ve en mühimi, bu 
tecrübeden, esinlenerek üretilecek silahların geliştirilmesidir." Bir tarafta, insana verilen değe
ri en yüksek mertebede tutmaya çalışan bir ülke -onun da misalini biraz sonra vereceğim- bir 
tarafta, gerçekten akıl almaz derecede tahribata neden olabilecek ve yapıldığı yahut yapılacağı 
zamanı kamuoyuna, maalesef, tam anlamıyla duyurmayan büyük, riskli tecrübeler yapan aynı 
ülke... 

Buraya geliş nedenim şudur : Görevli bulunduğum bir dış komisyon nedeniyle, NATO ül
kelerinde muhtelif tetkikler, muhtelif görüşmeler yapmaktayız. Bir tetkikimizde gördük ki, Ame
rika Birleşik Devletleri, dünyanın bugünkü gelişimine uygun olarak bir program ve benzeri ted
birler çerçevesinde silahların, orduların sayısının azaltılması için büyük bir silahlı birliğini lağ
vetme kararı almıştır. 7 nci Piyade Fırkası adıyla anılan bu birliğin bulunduğu saha, aşağı yu
karı, bizim bir vilayetimize denk düşmektedir. İçinde muhtelif askerî birimler bulunan ve sekiz 
sene civarında çok ciddî bir şekilde yapılan araştırmalarda, bu birliğin bulunduğu sahada top
rak ve su malzemesinde bazı kirlenmelerin olabileceği vehmedilmiş -ifade aynen böyle 
"suspected" deniyor- ve bu vehimle büyük bir program geliştirilmiş. Bu büyük araştırmaya, 
milyonlarca dolar sarf edilmek suretiyle, bu sahaların temizlenmesi, tekrar kullanılabilir hale 
getirilmesi programa bağlanmış. Biraz evvel bahsettiğim ülkenin başka bir bölümünde bu ka
dar riskli bir tecrübe yapılırken, diğer bir bölümünde de böyle bir tatbikat yapılıyor... işte te
nakuzlar ülkesi, yahut tenakuzlar dünyası dediğim meselenin bir tanesi bu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, vaktinizi fazla almamak için konuşmalarda üzerinde 
pek durulmayan, denizlerin kirlenmesi konusuna geçiyorum. 

Denizlerin kirlenmesini hep konuşuruz; ama, asıl olgu nedir, ne gibi gelişmeler var, dünya 
ne yapıyor, bizim ne yapmamız lazım; bu konuyu da sizlere kısaca anlatmak istiyorum. 

Deniz kirliliğinin, üzerinde seyrüsefer yapan gemilerden kaynaklandığını biliriz. Kirlilikle 
ilgili olarak, muhtelif uluslararası enstitülerin, kuruluşların, konferanslarından, konunun uz
manlarının yayınladığı tebliğlerden bazı özetler vermek suretiyle, sizlere deniz kirlenmesi ko
nusunu anlatmak istiyorum. 

Bugün, üzerinde koruma tedbirleri alınmış, eylem planları hazırlanmış en çok kirlenen 
denizler, Kuzey Denizi, Akdeniz ve henüz başlangıç aşamasında olan Karadenizdir. Kuzey De
nizinin kirlenmesine daha çok ingiltere, Almanya ve Danimarka gibi gelişmiş ülkeler sebep ol
maktadır. 

Kirlilik olgusunun çeşitlemesine geldiğimizde ise, deniz kirliliğinin karadan başladığı, bu
nun vasıtasının da akarsular olduğunu tespit ediyoruz. Şöyle ki, Almanya'daki Elbe Nehri, 
Kuzey Denizi'nin civa kirlenmesinin -ki, deniz canlılarını öldürmesi bakımından, en tehlikeli 
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olanı civa kirlenmesidir- yüzde 95'ini oluşturmaktadır. Yine, Federal Almanya Hükümetinin 
yayınladığı resmî bir istatistikî belgeye göre, bir yılda, 45 bin metreküp paket artığı Kuzey De
nizine atılmıştır. 

Deniz taşımacılığından kaynaklanan, yani gemiler nedeniyle oluşan kirlenme nedenleri 
şunlardır: 

1. Gemilerin normal, rutin çalışmaları esnasında muhtelif arızalar nedeniyle veya bilinç
sizce veya kasten sebep oldukları yağ ve petrol kaçakları, sintine dediğimiz, geminin dibinde 
biriken kirli ve paslı akıntıların atılması veya tankerlerin balast suyu dediğimiz, akaryakıt veya 
yağ alıp da, bilahara temizlemek için veya gemiyi suya daha batırmak için alınan suyun tekrar 
denize verilmesinde, bu suya bulaşarak atılan yağlardır. 

2. Kirlenme nedenlerinden biri de deniz kazalarıdır. Zaman zaman, büyük çapta deniz
de çarpışmalar meydana gelmektedir. Zihinlerinizde yer etmesi ve bilgi edinmeniz için iki ra
kam vermek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dolmuştur, lütfen tamamlayınız. 
ALÎ ESER (Devamla) — Bitireceğim Sayın Başkanım. 
Kazalar nedeniyle denize dökülen yağ ve petrol ürünleri yılda ortalama 400 bin ton iken, 

gemilerin normal çalışması sırasında, kontrol altında olabilecek; ama, tedbir alınmadığı için 
yapılan kirlenhıeler, bunun iki misline yakındır, yani 750 bin ton civarındadır. 

tşte bu nedenle, uluslararası otoriteler, denizcilikle ilgili ülkeler ve teknik tabiriyle IMO 
dediğimiz Uluslararası Denizcilik Teşkilatı, Marpol 73-78 diye bir sözleşme gündeme getirmiş
tir. Bu sözleşme 1984 Nisanından beri gündemdedir ve ülkemiz de bu sözleşmenin tarafıdır. 
Ancak, beynelmilel bir tatbikat olarak sözleşmelerin imzasıyla, meseleleri hallolmuş sayan çok 
yanlış bir tatkibatın maalesef içindeyiz. Oysaki, sözleşmeyi imzalamakla, mesuliyetler, bitme 
değil, bilakis başlangıç noktasındadır. Bu kapsam içinde, bu anlayış içinde tedbirlerimizi al
malıyız. 

Çok kısa bir süre öncesinde, hepimizin çok yakın olarak hatırladığımız yirmi sene önce
sinde izmit Körfezinde çapariye çıkıp, tzmit Körfezinin en ücra köşelerinde balık avlanabildiği 
ve bugünkü manzarayı da göz önüne aldığımızda, denizlerin kirlenmesinin ne kadar önemli 
bir konu olduğunu herhalde teslim etmek gerekir. 

Sayın Bakanın, Sayın Hükümetimizin, konu üzerinde gösterdiği çok ciddî ve çok samimî 
gayretlerin başarıya ulaşacağından eminim; zira, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Çevrenin he
defi, odağı insandır, insan yaşamıdır; ancak, çevreyi sevebilmek için, sevmenin en büyük fak
tör olan tanıma unsurunu en iyi derecede değerlendirmeliyiz. Sevginin başlangıcı tanımadır. 
Sevgi, tanımakla başlar. Onun için, çevreyi tanımalıyız. Çevreyle ilgili konularda, ne kadar sarf 
edersek o kadar kazanacağımızı da düşünerek,, gayretlerimizi bu yönde geliştireceğimizi ümit 
ediyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce, elimdeki şu logoyu sizlere göstermek istiyorum. Bu logo, son 
zamanlarda dış ülkelere giden arkadaşlarımızın belki dikkatini çekmiştir. Kâğıt mendil paket
lerinden tutunuz da muhtelif ürünlere kadar, ambalajların üzerinde bu logoya rastlıyorsunuz. 
Size göstermek istediğim -Sayın Bakana bir örneğini vermiştim- bir broşür var; üzerinde blue 
planet (mavi gezegen) yazıyor; dünyamızın nasıl olması gerektiği anlatılıyor bu broşürde. Bu 
broşürün de altında bu logo var; bu logo, racycled paper, yani çöplüklerden toplanıp da yeni
den kullanılan kâğıt anlamında. İnşallah, ülkemizde de bu logoyu taşıyan ambalajlara bundan 
sonra sık sık rastlayacağız. - Zira, daha önce yaptığımız bir konuşmada da belirtmiştik: 
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Dünya, bize, dedelerimizden kalan miras değildir; ama, bizim, torunlarımıza bırakacağımız 
bir emanettir. Emanete hıyanet, ne insanlığımızda ne de Müslümanlığın içinde vardır. 

Bu duygularla, hepinize güzel çevreler, güzel günler, mutlu yaşamlar diliyorum; hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim, (alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına son söz, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş'ta. 
Buyurun efendim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. • " 

Sayın milletvekilleri, çevre, sadece doğal çevre değildir, aynı zamanda insanî, beşerî, sos
yal çevredir. Bence, öncelikle insan kirlenmesini, insan bozulmasını, insan dejenerasyonunu 
ele almalıyız. 

İnsan, meydana getirmiş olduğu teknikle, insan hayatını kolaylaştıran birtakım şeylerle 
kendisine zarar vermektedir. 

Kıymetli milletvekilleri, bence, çevrenin temizlenmesi, doğal çevrenin korunması, bütün 
zararların defedilmesi, ancak insanın eğitimiyle mümkündür. Eğer insanı eğitmezsek, çevreyi 
korumamız mümkün değildir. Benden önceki sayın konuşmacılar da ifade ettiler, olay, sadece 
Türkiye'nin değildir; bugün dünyada güçlü görünen ülkeler, atom denemeleri, yeraltı deneme
leri, silahlanma ve buna benzer birtakım çalışmalarla, dünya ülkelerinin imkânlarını ellerinde 
tutabilmek için, dünyaya zarar vermişlerdir. Bugün ozon tabakası delindi ve bunun neticesinde 
dünyanın uğrayacağı akıbet belli değildir. Ayrıca, birtakım kimyasal atıklar, falanca yere atı
lan bir atom bombasının serpintileri de bütün dünya insanlığına zarar vermektedir. Bu bakım
dan, bugün, olay, dünya genelinde ele alınmaktadır. 

Demin de ifade ettiğim gibi, Türkiye olarak en büyük ihmalimiz ve yanlışımız, insanımızı 
yeterince eğitmemektir.,Örneğin ülkemizdeki erozyon; insanlarımızın ihmalinden kaynaklanan 
bir olaydır. Sonuçta, yaktığımız, kestiğimiz, harap ettiğimiz ormanlar ve bugün denize akan 
topraklar... 

Tarım topraklarımızı amaç dışı kullanıyoruz ve bu kullanım hâlâ devam etmektedir. To
kat'a gelen arkadaşlarımız varsa görmüşlerdir; 1985'te yapılan tespite göre, şehir üçüncü, dör
düncü derecede bir arazi üzerindeyken, bugün, sanayi sitesi ve sigara fabrikası, sulama kanalı
nın altına yapılmıştır. Halbuki, sanayi sitesini ve sigara fabrikasını sulama kanalının üzerinde
ki araziye yapma imkânı vardı. 1985 değerleriyle bu fabrikanın kurulu bulunduğu verimli ara
ziden 300 milyon liralık domates elde etmek mümkün olabilecekti. 

Ayrıca, diğer milletvekili arkadaşlarımın da dikkatini çektiği gibi, Tokat'ın bütün ilçe ve 
köylerindeki tarım arazilerinin üzerine vatadaşlarımız bilinçsizce ev yapmaktadır. İşte bütün 
bunlar, Türkiye'nin geleceğini karartmaktadır. Eskilerin tabiriyle, "cam eksen cam biter; kan 
değer" tarla dediğimiz tarım arazileri ve tarlalar, bugün iskâna açılmıştır. Vatandaş ise bunla
rın bilincinde değildir, bu konuda yetkililer de gerekli uyarıları maalesef yapmamaktadırlar. 

Yanlış yerde sanayi kuruluşları konusuna arkadaşlarımız da ifade ettiler, üzerinde durma
yacağım. Yanlış şehirleşme ise devam etmektedir. , 
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Sayın milletvekilleri, çevre problemleri ortaya çıkmadan önce, tedbirini almak mecburiye
tindeyiz. Hani ne demişler, "Bir deli bir kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkartamaz." Bugün 
izmit Körfezindeki çevre kirliliğini önlemek için, o sanayi tesislerinin kazandığı ve tesislerin 
kuruluşu için yatırdığı parayı harcasak bile, belki yine de bu kirliliği temizlememiz mümkün 
olmayacaktır. O bakımdan, deliye, o taşı kuyuya attırmamak lazımdır... 

Türkiye olarak bir avantajımız da, sanayileşme çabasında yeni olmamızdan kaynaklan
maktadır. Başka ülkeler bizim için bir örnektir. Yabancı birçok ülkelerin genel bütçeleri içinde 
çevreye ayırdığı pay, askerî harcamalardan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yani, çevre bu 
kadar kirlenmiştir ve oraya masraf edilmektedir/O bakımdan, Türkiye henüz daha işin başın
dadır ve işin başındayken tedbir almak ve kirlenmeye mani olmak gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir konuda, Hükümetin Hükümet partilerinin dikkatini çekiyorum: 
Maalesef, bizde, bugüne kadar, kurumlararası koordinasyon olmamıştır. Çevre olayı, sadece 
Çevre Bakanlığının işi değildir; bu olayla, Orman Bakanlığı da ilgilidir, Köyişleri Bakanlığı da 
ilgilidir, belediyeler de ilgilidir, Millî Eğitim Bakanlığı da ilgilidir. Yani, hemen hemen bütün 
birimlerin çevreyle ilgisi vardır. Bu nedenle Çevre Bakanlığının, bu bakanlıklarla ve bu birim
lerle koordineli olarak, işbirliği halinde, birlikte olaya bakması ve çözüm yollarının, ayrı ayrı 
her kurumda tatbik edilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, fazla zamanınızı almayacağım, bazı tedbirler önereceğim. Başta da 
ifade ettiğim gibi, tedbirlerin birincisi eğitimdir; millî eğitim, basın-yayın ve TV yoluyla çevre 
kirlenmesinin önlenmesidir. Bugün, Amerika'da kapalı yerlerde sigara içilmiyor; hiçbir kapalı 
mekanda sigara içilmiyor ve insanlar dışarıda da içmeye utanıyorlar. Amerika, bizim gibi ülke
lere sigara ihraç ediyor. Görüyorum ki, bizde bütün mekanlarda, lokantalarımızda, yemek ya
pılan yerde bile sigara içiliyor. Bu durum başka ülkelerde ayıplanıyor. Yani, başta, eğitim ola
yına, doğru dürüst, çevre bilincini koymamız, insanları eğitmemiz lazım. 

Denizlerimizin, özellikle kıyılarımızın korunması: Bugün kıyılarımız parsellenmiştir. Hü
kümet, bu parsellenme olayına da mani olmalıdır; çünkü, kıyılarımız kamunun malıdır ve bü
tün vatandaşlarımız o kıyılardan istifade etmelidir. 

Fabrika bacalarına filtre takılmaîıdır. Gökova Santralından bahsedildi. Basından öğreni
yoruz ki, Japonlar "Biz, Gökova Santralını zararsız hale getiririz" diyorlarmış. Ne derece doğ
rudur, bilemiyorum. Bu kadar millî servetin harcandığı Gökova Termik Santralının, eğer o böl
geye zarar vermeyecek şekilde kullanılması imkânı varsa, bu santralı söküp taşımanın da bir 
manası yoktur. Bu tür santrallar başka ülkelerde de var. O ülkelerde nasıl zararsız hale getirili
yorsa, zararsız hale getirme imkânı varsa, burası için de "biz burayı kaldıracağız" gibi bir id
diaya girmenin gereği yoktur. 

Daha önceki bir konuşmamda partizanlıktan bahsetmiş, "Türkiye'nin tek meselesi 
partizanlıktır" demiştim. Birçok yatırımımız, maalesef partizanlıkla yapılmıştır kıymetli ar
kadaşlar ve partizanlıkla yapılan yatırımların çoğu da isabetsizdir. Ne demişler; "Kırk defa 
ölç, bir defa biç." Biz'bunu yapmamışız. Hemen karar vermiş, yapmışız; ama, daha sonra bu
nun yanlış olduğunu görmüşüz. O bakımdan, politik değil, ilmî gerçeklere uygun, Türkiye ger
çeklerine uygun isabetli kararlar vermek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bilhassa büyük şehirlerde, bir an evvel, çevreyi kirle
ten egzoz gazını önleyici, ona mani olucu tedbirleri almalıyız ve demiryolu taşımacılığına -
hükümet programında da var- önem vermeliyiz. 

Çevreye zararlı maddelerin üretimine neden müsaade ediliyor acaba? Şunu, Sayın Çevre 
Bakanına da söylüyorum: Çevreye zararlı maddeler üretilmektedir ve bu üretimler devam et
mektedir. 

özellikle büyük şehirlerdeki hava kirliliği önlenmelidir. Bunun yolu da şudur: Türkmenis
tan doğalgazda dünyada birincidir; eğer oradalardan doğalgaz sağlarsak ve Türkiye'deki doğal-
gaz imkânlarımızı da doğru dürüst kullanırsak, şehirlerimizi hava kirliliğinden kurtarmış oluruz. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir konuyu gündeme getiren arkadaşlara teşekkür ederim. İn
şallah, temiz bir çevre, temiz bir dünya, mutlu bir Türkiye'de yaşamamız dileğiyle, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Çevre konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır. 
B) ÖNGÖRÜŞMELER 
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 Iıakkında gensoru açılmasına ilişkin Önergesi (U/6) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 23.6.1992'tarihli 86 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atamaların
da kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı 
Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesi, bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini tekrar 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 idare
sinde görev alan kişilerin "Devlet Adamı" vasıflarına bağlı bulunduğu ve kişisel davranışları
nın bu hususa yön verdiği şüphesizdir. Bu sebeple, kanunsuz ve keyfî davranışların sadece bir 
siyasî 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 hakkini kullanma yetkisi şeklinde 
mütalaa etmek mümkün görülmemektedir. Zira, Anayasanın 112 nci maddesinde belirtilen "Her 
bakan, Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki
lerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur." ilkesi, siyasî sorumluluk yanında, cezaî sorumlu
luğun 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 gelinmesin
de 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 kalkışmıştır. 
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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 gör 
revlere getirmişsiniz, bunlardan biri de Gürsel Şensoy. Şensoy aralık ayının sonunda DHMl'ye 
mühendis olarak alınmış, ocak ayının başında inşaat Daire Başkanı ocak ayının sonunda da 
Genel Müdür Vekili olmuş, bu iddialar karşısında ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya: "Çıkan 
bozulanlar var, burası trilyonların döndüğü bir yer böyle bir yere güvendiğim birini getiririm. 
Benim aradığım budur" diyerek cevap vermiştir. 

Sayın Bakanın, güvendiği için trilyonluk DHMt'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. 

I 1 . 

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 ederi kuruluş genel müdürlerini görevden almıştır. (PTT, 
DHMİ, HAVAS, Deniz Nakliyat gibi) 

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

23 Nisan şenlikleri için TDÎ'ye talimat vererek şehir hatları gemilerinden Fahri Korutürk 
adlı tekne (Gemi Adamları Yönetmeliği)'ne 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 Anaya
sanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince bir gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 

biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekiliyle, ilgili bakan konuşabileceklerdir. 
Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için 20'şer dakikadır. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum; 

19.15'te toplanacağız. 

Kapanma Saati : 19.03 
, : 0 «. , 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Cemal Özlaylan (Balıkesir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

o — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu açı
yorum. • , 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) , 

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) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Orhon, hem önerge sahibi olarak hem de grup adına konuşacaksanız, 
süreleri birleştirelim... > 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Önce önerge sahibi olarak, bilahara da grup adına ko
nuşmak istiyorum... 

BAŞKAN — Peki önerge sahibi olarak Sayın Orhon; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
Grupları adına konuşma yapacak olan arkadaşlardan da sürelere uymalarını rica ediyo

rum; çünkü yarın saat 10.00'da toplantıya yeniden devam edeceğiz. Bu bakımdan, arkadaşlar 
konuşma sürelerine uymazlarsa; kendilerini gereksiz yere kırmış olacağız. 

Buyurun Sayın Orhon. 
. MAHMUT ORHON (Yozgat) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakam Sayın Yaşar Topçu hakkında Ana
yasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince bir gensoru açılması hakkında veril
miş olan önerge üzerinde, önerge sahibi olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

Sayın milletvekilleri, bu arada, sözümü, konunun dışına kısaca biraz aktarmak istiyorum. 
Sayın DRT mensupları da buraya geldiler; bundan sonra, "TRT" deki (T) harfini kaldırıp ye
rine (D) harfini koymalarını özellikle tavsiye ediyorum; çünkü, bugünkü Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun adı, "Demirel Radyo Televizyon Kurumu"dur ve haberleri sadece onlar 
işgal etmektedirler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buradaki çekimin zaten boşuna yapılmakta olduğunu da biliyorum. Bugün, TRT-2'de bu 
konuyla ilgili verecekleri haber, "Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının vermiş olduğu gensoru 
önergesi Mecliste görüşülmüş ve reddedilmiştir" şeklinde olacak; konu kesilip atılacaktır. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Biz, sizin yaptığınızın binde birini dahi yapmadık... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — TRT bizi çekerken, sizin için de açıklama yaparız... 
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MAHMUT ORHON (Devamla) — Size sıra geldikten sonra açıklarsınız; çünkü, sizin de 
grup adına konuşmanız olacak. 

Şimdi asıl konuya dönüyorum... (DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın açıklamalarını gazetelerden takip ettikten ve bu Hü

kümetin gensorulara bakış açısını öğrendikten sonra, bu gensoru önergesini vermekle hata yap
tığımı anladım. Sebebini açıklayayım: 

Sayın Topçu haklıdır... Devletin 20 milyon dolarının Şekerbankın kasasından yeğenlerin 
kesesine aktarıldığı, bakanlık koltuğuna oturulunca devletin milyonlarının kendi hesaplarına 
kullanıldığı, milyarların, "anlaştık" denilerek Ziraat Bankasından sorumlu bakanın kesesine 
geçtiği, bundan sonra da bir cami, bir yurt, bir okul yapılınca bunların hepsinin namuslu ol
duğu iddia ediliyor. Zannediyorum bunların parası Gümülcine'den getirildi Türkiye'ye... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bütün bu gerçekler Bakan tarafından ve sahibi tarafından kabullenilmişken, iktidar kana
dı tarafından reddediliyor ve DYP sözcüsü ciddî bulmadığını söylüyorsa, gazetelerin yazdığı 
gibi,,"bir meze parasına..." 

Yazıyı aynen okuyorum; "4 milyarlık ihale, meze parasına gitmiş" başlıklı yazıyı; 16 Ha
ziran 1992 tarihli Hürriyet Gazetesinden: "Hava Meydanları işletmeleri Genel Müdür Vekili 
Gürsel Şensoy'un, İstanbul'daki otel faturasını, aynı kurumdan 4 milyar liralık ihale alan Do
ğusan A.Ş.'nin ödediğine ilişkin Sabah Gazetesinde yer alan iddialar, Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu'yu zor durumda bıraktı" deniyor. 

Ben haberin sadece bir kısmını okuyacağım: "Genel Müdür, zaten, görevli olduğu için 
harcırah almaktadır; ancak, devlet tarafından karşılanmayan bazı harcırahlar, Doğusan tara
fından ödenmiştir." Bu sözler, Genel Müdürün açıklamasıdır. 

Bu faturalarda yer alan; ama devlet tarafından karşılanmayan rakı, beyaz peynir paraları, 
Doğusan tarafından ödenmiş... (DYP sıralarından "Seni de Yozgat'ta biliyorlar, sana da afi
yet olsun" sesleri, gürültüler) 

Beni, Yozgat'ta da Türkiye'de de herkes tanır. (DYP sıralarından gürültüler) Araştırırsı
nız, Mahmut Orhon'u, Türkiye'nin en temiz birkaç kişisinden birisi diye size takdim ederler; 
hiç endişe etme. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Sekiz senelik maziyi de biliyoruz... 
MAHMUT ORHON (Devamla)— Kişiyi nasıl tanırsın demişler; kendim gibi demiş.. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Sekiz senelik maziyi herkes biliyor... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Devam ediyorum: İhale veren yeğen Şensoy'un ne gü

nahı var yani; biz burada, bu günahsız, masum, tertemiz, kısa zamanda yükselip Devlet Hava 
Meydanları Genel Müdürlüğüne kadar gelebilen bir kabiliyeti boşuna yargılıyoruz. Bu iktida-
ra,.bebek davası, köpek davası, çiçek davası -ben görmemiştim, bir de külot davası var- gibi 
çok ciddî konular getirilmelidir ki, Meclisin iktidar kanadından olumlu neticeler çıksın; çün
kü, bu iktidar, Sayın İnönü'nün söylediği gibi, çok ciddî bir iktidardır; Anavatan döneminde
ki belediyelerin, hatta o dönemde tayin olan bürokratların gözündeki tozu ararken, kendi göz
ündeki kocaman kaya parçasını göremeyecek kadar ciddî bir iktidar; hatta, Hükümetin başı 
Mecliste sahte evrak gösterecek kadar ciddî bir iktidar... (ANAP sıralarından alkışlar) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Elbette ciddî bir iktidardır. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — İnşallah... Dileğimizdir... 
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iktidara soruyorum: Bazılarınca "beşli cunta" veya "tayyareciler" diye adlandırılan bir 
grubun yanında, kabiliyetli, dürüst Gürsel Şensoy'dan bahsetmek, onu göklere çıkarmak; öte
kilerin kabiliyetine ve işbitiriciliklerine gölge düşürmez mi?.. Benim bildiğim, kabiliyeti ayyu
ka çıkmış bir kişi, Hasret Köprüsünden Nahcivan'a gidiş gelişi bile satmaktadır... Görüyorsu
nuz ya, Gürsel Şensoy bu kabiliyetlerle, ki yaslanamaz; sadece ve sadece, gazetelere göre, bir 
meze parasına tenezzül edecek kadar iş bilmeyen,'küçük hesapların adamı. Kendisini bu ma
kama getiren Bakanın ne kadar isabetli bir tayin yaptığı ve bu tayinle, Devlet Hava Meydanları 

, İşletmesinin kısa zamanda nasıl atak yapacağı ve çağı yakalayıp geçeceği açık seçik ortadadır. 
Bu Bakandan da zaten bu beklenirdi. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Terbiyesizlik yapma! 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bürokratınız terbiyesizse ben terbiyesizlik yapıyorum; 

ama bürokratınız iyiyse Sayın Bakanın yaptığı iş de iyidir. (DYP sıralarından gürültüler) 

ALÎ ER (tçel) — Sen devam et Mahmut, onlarla muhatap olma. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen bu tarafa hitap et, onlara bakma Mahmut. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Şerefsiz! 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Sen terbiyeni takın; burada küfredilmez. (DYP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Sayın Başkanım, resmen, küfrediyor... 
BAŞKAN — Hayır, küfür duymadım; uyarıyorum. 
Karşılıklı konuşmayın. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Resmen küfrediyor. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu bahsedilen Gürsel Şensoy kimdir? Sinop, 18.6.1960 

doğumlu olup Sayın Yaşar Topçu'nun yeğenidir. (DYP sıralarından "evet, doğru" sesleri, gü
rültüler) 

Hayırlı olsun. 
Şimdi, daha evvel çalıştığı yerleri, eksiği ve yanlışı ile, Yaşar Topçu'nun, Ulaştırma Ba

kanlığının 1992 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu müzakere zabıtlarındaki ifadesinden aynen ak
tarıyorum: "Yine, orada çok süratle yükseldiği söylenen kişi, dolaylı yoldan akrabalık ilişki
min olduğu bir kişidir; ama, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde, eski hükümetler zamanın
da -Anavatan hükümeti de dahildir- 7,5 yıl çalışmış, Orta Doğu Üniversitesi -özellikle 
belirtiyorum- mezunu, 3,5 yıl da orduda görev yapmış, 10,5 yıl bürokratlığı olan, gayet güzel 
dil bilen, iyi yetişmiş bir arkadaşımızdır. Kendisi özel sektörde çalışıyordu..." 

BAŞKAN — Sayın Orhon, bir dakikanız kaldı; konuşmanızın en önemli yerini... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Sayın Başkanım, sözümü hep kestiler ama... 
BAŞKAN — Ben, onu dikkate alacağım efendim; siz gene de konuşmanızın en önemli 

yerine zaman ayırın. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Oldu Sayın Başkanım. 
"Ben istifa ettirdim" diyor; ancak, daha evvel, hem devletten hem de özel sektörden ma

aş aldığını söylemiyor. 
Şimdi, işin doğrusunu sizlere açıklamak istiyorum. Gürsel Şensoy, Sayın Yaşar Topçu'

nun göreve başlamasıyla düz mühendis olarak atandı. Daha sonra, Sayın Topçu'nun baskısı ve 
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talimatıyla, görev süresi inşaat Daire Başkanlığına atanmasına yetmediği halde -yalan demeye 
dilim varmıyor- yanlış beyanla o Başkanlığa atanması sağlandı. Bilahara, Yaşar Topçu'nun, 
21.1.1992 gün ve 378 sayılı yazılı emriyle Genel Müdür Yardımcılığına vekâlet etmeye başladı. 
Aynı gün, Başbakanlığa, Genel Müdür olarak atama kararnamesi gönderildi. Yani, iki ayda, 
hiçbir kademeden geçmeden, genel müdür olmuş gibi fiilen işi devam ettiriyor. 

Şimdi gelelim yanlış bilgilere... komisyona ve Meclise yanlış bilgi veriliyor. Biraz sonra 
çıkıp, bütçede kılı kırk yardığını söyleyen Sayın Bakan, o kadar yanlış olur, diyecek veya hiç 
cevap vermeyecektir; böylece, doğruları söylemeye gücünün yetmediğini sergileyecektir. Ben sizlere 
şimdi doğruları açıklıyorum: v ' 

"Gürsel Şensoy orduda çalıştı" dediği 3,5 yıl doğrudur; ancak, buradaki yanlışlık; Göl
cük Tersanesinde işçi olarak çalışan şahsın, mühendis olarak çalıştı havası verilerek takdim edil
mesidir. v 

Gürsel Şensoy'un Devlet Hava Meydanlarında da 7,5 yıl çalıştığı doğrudur; ancak, göre
vini mazeretsiz olarak terk ettiği için, sözleşmesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
45 inci maddesi gereğince feshedilmiştir. 

Sayın Topçu, tayin ettiği ve çok iyi tanıdığını söylediği yeğeninin hangi okul mezunu ol
duğunu bilmeyecek kadar, yaptığı işten habersiz olan bir bakandır. Çok titiz olduğunu söyledi
ği ve en iyi tayini yaptığını söylediğinde bile yanlış yapan Bakanın, bu Hükümetin bir bakanı 
olarak bulunması, bu memleket için büyük talihsizliktir. Plan ve Bütçe Komisyonunda Orta 
Doğu Üniversitesi mezunu olduğunu söylediği yeğeni -doğru mudur Sayın Bakanım?- Orta Doğu 
Üniversitesi mezunu olmayıp, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Sayın Ba
kan "Ne fark eder" diyebilir; ama, bu, yanlış bilgi verdiğini göstermesi bakımından önemli
dir. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, bağlayın. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
En iyi yaptığınız iş bu ise, Allah bu milletin yüzüne baksın ve sizin gibilerin yaptıkları 

iyi işlerden korusun. Sebebine gelince: Kabiliyetli yeğeniniz, Devlet Hava Meydanları Genel 
Müdürü olur olmaz faaliyete geçmiş ve Sabah Gazetesinin 2 Haziran 1992 tarihli nüshasında, 
"Bir yeğen skandali" başlığı altında, gerçek kimliğiyle halka tanıtılmıştır. Haber şöyle: "Bir , 
yeğen skandali daha: Ulaştırma Bakanının Genel Müdür yeğenini Çırağan Otelinde ağırlayan 
şirket, iki gün sonra, 4,5 milyar liralık ihale kazandı." (DYP sıralarından gürültüler) 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — Efe ile Zeynep nerede? Efe ile Zeynep'i ne çabuk unut
tun?.. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen.. , 
HAYRÎ DOĞAN (Antalya) — Efe kaparken ağzını açamıyordun!.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bilahara onları açıklarım ben sana. 
BAŞKAN — Siz bağlayın efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Çırağan'a ödenen faturanın fotokopisi de buradadır. 
Akrabası olan Ulaştırma Bakanı tarafından atanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürü Gürsel Şensoy'un, 12-13 Nisan tarihlerinde kaldığı Çırağan Oteli faturalarını, 15 Ni
san tarihli ihaleyi alan şirket ödemiştir. Şirket inkâr etmiyor, Sayın Bakan inkâr etmiyor, Sayın 
Bakanın Genel Müdürü inkâr etmiyor; ama siz, onun avukatlığını yapıyorsunuz... Sayın Ba
kanın kendisi avukattır, kendisini savunacak güçtedir; Sayın Bakana güvenmiyor musunuz yok
sa?... . : ' • • • . . • ' . . ' ' • . 
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Burada, ihaleyi alan şirketin söylediği çok enteresan bir söz var... 
BAŞKAN— Sayın Orhon... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bağlıyorum Sayın,Başkanım. 
Bu sözü kısaca sizlere açıklıyorum: "Bir ağırlamadan bir şey çıkmaz. Sizin bir misafiriniz 

gelse, iş için ağırlamaz mısınız?" diyor ve iş için, Sayın İşgüzar zamanında, sadece bir otel 
parası ödediği için, Ali Yıldız feryat ediyor, "Bakan Topçu, Gürsel Şensoy'u görevden alabilir 
mi?" diye soruyor ve "ben bir otel faturası, ödedim diye 10 yıl hapis yattım" diyor; 10 yıl... 
Kanunlar değişmedi, değişen hiçbir şey yok, hâkimler de değişmedi; ama, siz, bugün bunları 
affedeceksiniz... 

Sayın Başkanım, bir konuya daha değinip... 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; sözünüzü keseceğim... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Peki, bağlıyorum efendim. 
HAYRt DOĞAN (Antalya) — Sen diplomanı nereden aldın? 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... 
Sayın milletvekili, lütfen... ' x 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Araştırırsınız... Araştırırsınız... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Tamam bağlıyorum Sayın Başkanım. 
HAYRt DOĞAN (Antalya) — Sen diplomanı nerden aldın?.. İhtisasını nerede yaptın?.. 

Hangi hüviyeti kullandın?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen.. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya)— Konuş... Konuş da görelim... 
MAHMUT ORHON (Devamla)— Konuşurum ben; benim imtihan zabıtlarım bakanlık

tadır; gidersiniz, bakarsınız... İhtisasımı da Ankara Hastenesinde yaptım. Ankara Hastanesi
nin, en devamlı olan, ihtisas yapan asistanlarından birisi de benim. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Milletvekili hüviyetini kullandın... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Gider sorarsınız. Ben kimseye şantaj yapmadım; o ka

biliyette birisi de değilim. O sizin şahsınızı ye kendinizi ilgilendirir. Sizin ne olduğunuzu, şan
tajı kimin yaptığını bu yazının sonunda Sayın Bakan söylüyor; ben de okuyayım isterseniz... 

Bakın, Sayın Bakan ne demiş... 
* BAŞKAN— Sayın Orhon!.. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Hemen okuyorum... 
BAŞKAN — Hayır efendim; ne hemeni?.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bir tek cümle okuyup, ineceğim. 
BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bir tek cümle okuyup ineceğim; şurayı sadece... (DYP 

sıralarından gürültüler) 

"Sabah Gazetesinin Ankara temsilcisine..." 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Hastabakıcı... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Şeref duyarım. 
"Ben seni severim; lafım sana değil; insanları yıpratmanın bir bedeli vardır; bunun hesa

bını adama ödetirler" diyor. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Orhon, 3 dakika daha konuşabilirsiniz efendim, laf atıldığı için... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet, ben çalıştığım her günün, her yılın, harcadığım 
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her kuruşun hesabını her gün vermeye hazırım; ama, sizin içinizde de bir tek kişi varsa, çıksın, 
namusluca, şereflice burada hesap versin. - • • 

Saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Şimdi, tabiî, geç vakite kadar çalışacağız ve yarın da saat 24.00'e kadar ça

lışmaya devam edeceğiz. Yedek, başka Başkanvekili de yok... 
Söz atarsanız, söz attığınız süre oranında konuşmacının süresini uzatacağım. (ANAP ve 

RP sıralarından alkışlar) Bu, herkes için geçerli tabiî. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Dökülmez; buyurun (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dökülmez, süreniz 20 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında, Yozgat Milletvekili Mahmut 
Orhon ve 56 arkadaşının, Sayın Bakanın keyfî icraatlarıyla devleti zarara uğrattığı iddiasıyla 
verdikleri gensorunun öngörüşmesinde, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum., Sözlerime başlarken, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Bir süre sonra tenkitlerirniz başladığığında, belki arkadaşlarımızın bir kısmının, "Bu Ba
kan kardeşimizin hiç iyi bir icraatı yok mu?" diyebileceği ihtimalini de göz önünde tutarak, 
Bakan Beye, SAT-1 Televizyon kanallarını, ahlaksız yayın yaptığı sırada kapatmasından ulaş
tırma sektöründe tröstleşmeye engel olmak için aldığı bir kısım kararlardan dolayı teşekkür 
ediyorum; bu konuda çok olumlu kararları olduğunu hepinizin huzurunda belirtiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz, insanların kusurunu aramaktan zevk duymayız, bu bize ya
kışmaz; ancak, basında çok şeyler yazılıyor, çiziliyor ve işin enteresan tarafı, Sayın Bakan, bu 
konuda, basını ve kamuoyunu ikna edecek türde herhangi bir açıklama da yapmıyor... Bizim 
sıkıntımız burada. Bu aşamada, konu bir açıdan inandırıcılık kazanmış oluyor. 

Basın konunun üzerinde yeterince durmuyor. Ben basından aldığım şeyleri okuyorum. Bazı 
basın gruplarının bu gruba çok yakın olduğu, birtakım ilişkileri olduğu söyleniyor. Patronla
rın ağzına bal çalmak için basın sektöründe çalışanların eğitim sınıfına alınmak üzere bir ka
nun teklifi hazırlandığı, bununla yüksek teşviklerin alınabileceği, bunun çıkmasının beklendi
ği söyleniyor. 

Ayrı bir husus; SHP ile Hükümet ortaklığı... Temelde sosyal demokrat bir eğilim taşıyan 
bir kısım basının ideolojik bir suskunluk içinde olduğu söyleniyor. Bu durumda iş, milletin 
vekilleri olarak bize düşüyor. 

Nedir bu söylenenler, yazılıp çizilenler?.. "Demirel'in iş bağlama merkezi -bunlar hep başlık-
beşli çete, beşli cunta, tayyareciler..." Bunların içinde -bir cevap hakkı doğurmak yahut da da
vaya sebebiyet vermemek için söylemiyorum- bakan, yeğen, kayınbirader, kardeş isimleri... Nedir 
bunlar?... Türk Hava Yollarına alınan uçaklar, bunların yedek parçalarının geniş bir biçimde 
temin edildiği TATKO isimli firmayla ilişkiler... Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne getirilen ve "yeğen" tabir ettikleri Gürsel Şensoy isimli bir kişinin, -biraz önce 
bahsedildi- Çırağan Otelindeki masrafları ödendikten dört gün sonra, masrafları ödeyen şir
ketin bir ihaleyi alması... Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür ve dost
larının Boeing - 737 uçağı ile Fransa'nın Nis (Nice) Kentine -geçmişte belli bir dönemde yapıl
dığı gibi- yapılan saltanat seferi... Bu eğlence seyahati devlete 80 bin dolara, yani 560 milyona 
mal olmuş. : 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Allah Allah; hanedan mı bunlar? 

, _ 3 0 2 — 



T.B.M.M. B : 90 30 . 6 . 1992 O : 2 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Başka ülkelerde bunun onda biri olsa, değil o ba
kan, hükümetler bile istifa eder kıymetli arkadaşlarım... (RP sıralarından alkışlar) 

Nerede kaldı.şeffaf Türkiye?.. Tüm bunları halk duymaz mı zannediyoruz?.. Bunları tele
vizyondan yayınlamamak bir çözüm mü zannediyorsunuz?... Basının verdiği prim bitmez mi 
sanıyorsunuz? "Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer" felsefesinin sizden öncekileri ne hale getirdi
ğini görmüyor musunuz?... Bunun sizi de iflah etmeyeceğini bilmiyor musunuz?.. (DYP sırala
rından gürültüler) 

Eğer bunların burada konuşulmasına evet demezseniz, millet bunun hesabını er geç sorar 
kıymetli arkadaşlar. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sana da sordu mu?.. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Sordu tabiî, görmüyor musunuz?.. 
Konuşmamak sizi yaralar. Seçim meydanlarında "konuşan Türkiye" diye çok naralar atıldı. 

Bunlar konuşulmaz da neler konuşulur, öyle bir hale geldi ki, konuşan Türkiye şimdi bir ha
yal ülkesi oldu Türkiye için. 

ANAP hakkında söylenenler -dikkatinizi çekmek istiyorum- sekiz yıllık bir icraat trendi 
içerisinde gelişti, bu boyutlara ulaştı; ama siz daha altı aylıksınız ve bu hızla gidecek olursanız 
-eğer ANAP gibi sekiz yıl başta kalacak olursanız- bu devletin bütçesi, size, borç ödeme bütçe
si haline gelir diye korkuyoruz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, bundan bir süre önce, iki kere gühdeme gelmiş olmasına rağmen, hâlâ belli 
bir konuda bir şey yapmıyor, kılını kıpırdatmıyor. Nedir şu 900'lü telefonlar? Bu millet size, 
900'lü telefonlar yeni bir fuhuş sömürüsü haline gelsin diye mi oy verdi?.. Bu rezalet ne zaman 
bitecek?... » 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bizim dönemimizde yapılmadı ki, Anavatan Partisi dö
neminden kalma bu 900'lü telefonlar... 

AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Beklerseniz, ona da cevap vereceğiz. Bu davranışı
nız görüşmeleri uzatır. Meçlisi çalıştırmak sizin elinizde. Konuşan Türkiye diyen insanların bun
ları sessizce dinlemesi lazım. Bir kısım arkadaşlarınız, burada söyleneceklerden utandıkları için 
dışarıda bekliyorlar. (RP sıralarından"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gazetelerden alıntı yapmak üzere fotokopileri aldım; ancak utanıyorum söylemeye; neler 
neler yazmışlar... İsimlerini vermişler; boyunu, yaşını vermişler; özelliklerini Vermişler. Açın 
telefonu, istediğiniz şeyi söylesin diyorlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ölçüsünü de vermişler mi? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Yanımda hepsinin fotokopisi var; ama utanıyorum 

bu Meclisin kürsüsünden göstermeye. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sakın, sen bunlarla ilgilenme Sayın Dökülmez. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Bu 900'lü telefonlar tam bir rezalet kıymetli kar

deşlerim. . 

Sayın Bakan, bundan önceki bir konuşmasında "efendim, bizden önce sözleşme yapıl
mış, ANAP döneminde sözleşme yapılmış; bu sözleşme tarafları bağlar" dedi. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Kanun, kanun bu. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Kusura bakmazsanız; siz o sözleşmeyi feshettiği

nizde, karşı tarafın avukatlarının, mahkeme dava dilekçesine yazması gereken bir söz bu. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bakan şimdi cevap verecek buna; hasbahçenin güllerini 

söyleyecek. 
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AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Biraz sonra, Sayın Bakan çıktığında, "Değerli ko
nuşmacı arkadaşım, benim böyle bir fesih yetkimi kullanmam halinde karşı tarafa dava hakkı 
doğacağını açıkça söyledi. Karşı taraf dava açtığında da devlet zarara uğrayacak. Ben, devletin 
böyle bir zarara uğramasına nasıl göz yumarım" diyecektir; biliyorum. 

Sayın Bakanım, kıymetli arkadaşlarım; bu şirketle olan sözleşme feshedildiğinde ortaya 
çıkacak zarar, Nis seyahatinde yapılan masraf kadar tutmaz (RP ve SHP sıralarından alkışlar) 
bir Boeing-737 yahut da Airbus uçağının bir seyahattik fiyatı kadar tutmaz; ama, siz, böyle 
bir kararı alacak olursanız, istikbalde on sene sonra, bu yayınlar, bu faaliyetler dolayısıyla mil
lette yapılacak tahribat, yüzlerce, binlerce Boeing-737 uçağının fiyatına mal olacaktır. 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — Semra Hanımın yaptığı gibi becerememişler... 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Daha önceki konuşmalarınızda söylediğiniz gibi, 

"ne yapabiliriz?" demeyin. Siz, isterseniz bazılarının başına gök kubbeyi indiriyorsunuz... Yoksa, 
bu gök kubbeyi indirme lafı bir hikâye miydi?.. 

HAYDİ DOĞAN (Antalya) — 7 Haziranda indirdik; Konya'da, Van'da indirdik. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Şunu iyi bilin, herkes kafasına koysun; bu rezaleti 

önlemezseniz, millet sizin başınıza bu gök kubbeyi indirecektir. (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Siz seyretmeyin, kapatın... 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Sizin bu sözleriniz, sizin bu laf atmalarınız, bazı 

insanların mezarlık yanından geçerken, karanlıkta, kendi kendine şarkı söylemesine benzer. 
Lütfen, birazcık dinleyin. Takdir edilecek hususları da konuşmamın başında söyledim. Size 
materyal veriyoruz. Bakanın daha önceki konuşmalarından dikkatimi çeken hususlar üzerine 
size materyal veriyoruz. Borçlar Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri, bu sözleşmelerin batıl ol
duğunu apaçık ortaya kovuyor. Ceza Kanununun 226 ncı maddesi ise, bu türlü yayınların edep 
dışı ve Ceza Kanunu açısından suç olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir haberleşme değil, banta 
konmuş bir ahlaksızlığın telefonla dinlenmesidir. Bu tabiri, bu durumda, bir bakan değil, ilgili 
şirketin avukatı söyleyebilir. Hani bu işten sizler de rahatsızdınız?.. Hani sözleşmeyi gözden 
geçirecektiniz?.. Gözden geçirme değil; ben beklerdim ki, bu milletin evladı olarak Sayın Ba
kan burada çıksın, ben bu sözleşmeyi feshedeceğim diye tehdit etsin onları; ama, gözden geçi
receğiz demişlerdir. 

Dikkatimi çeken bir husus var. Bazıları fiilî durum yaratıyor; siz ona, kazanılmış haktır, 
hukuktur diyorsunuz; korsan televizyonlar kuruluyor, PTT'nin link hatlarını kullanıyor; siz 
buna kılıf bulmak için Anayasayı değiştirmek istiyorsunuz; bazıları, sizden öncekiler sözleş
meyi imzalıyor, siz, sözleşme tarafları bağlar, birşey yapamayız diyorsunuz... Açıkça söyleyin 
bize, siz ne işe yararsınız?. Yoksa, bu milletin ahlakının tahrip edilmesi sizce önemli değil mi? 
Niye 900'lü telefonları herkese serbest yapıyorsunuz? Bu, apaçık şuna benzer: Bir kötülük yu
vasının kapısının önünden herkes geçmek zorunda, içeri girmese de herkes oradan geçmek zo
runda; ama, oradan geçmek istemeyen insanlar bir dilekçe yazacaklar, belli bir miktar para 
verecekler "ben buradan geçmek istemiyorum" diye... Ahlaksızlığa teşvik esas; buna aykırı 
bir davranış kural haline gelmektedir. 

Siz, eğer bir şey yapmak istiyorsanız, bu millete iyilik yapmak istiyorsanız, 900'lü telefon
ların hepsini kapatın. Eğer 900'lü telefonlardan istifade etmek isteyenler varsa, belli bir miktar 
parayı yatırsın, dilekçesini de versinj o şekilde istifade etsin. (RP sıralarından alkışlar) 
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Kıymetli milletvekilleri, işte bunları konuşalım istiyoruz; devlette ve millette bu mirasyedi 
tavır dursun istiyoruz. Bir suçunuz yoksa, bunları konuşmaktan niye korkuyorsunuz?... Sayı 
gücünüz teklifi reddetmeye zaten kâfi. "Şeffaf Türkiye" iddiasında samimiyseniz, "konuşan 
Türkiye" istiyorsanız, gensoru açılmasına evet deyin, ondan sonra isterseniz reddedin. 

Hepinizi hürmetle selamlarım kıymetli arkadaşlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
, BAŞKAN — Sayın Dökülmez'e teşekkür ederiz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Gülcegün; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Bakanlığıyla İlgili tcraat ve Atamalarında Kanunsuz ve Keyfî Davranışlarda Bulu
narak Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasa
nın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergeyle 
ilgili, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. Şahsım ve Grubum adına, tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anamuhalefet Partisi, iktidarı kaybetmenin hırçınlı
ğının ve muhalefeti sindirememenin yanı sıra; iktidarları döneminde, dürüst, çalışkan, sorum
luluklarının bilincinde olan tüm bürokratları kıyımdan geçirerek, vasıf ve niteliklerine bak
maksızın görev başına getirdikleri adamlarını, çeşitli kusur ve suiistimalleri nedeniyle görev
den alan Hükümetimizin haklı uygulamalarını hazmedemediğinden ve devletin her kademe
sinde etkinliğini kaybetme korkusu ve endişesinden kaynaklanan bir hırçınlıkla, ülkemizi, en 
temiz duygu ve düşünceyle, en iyi niyetle yönetme erdemine ulaşmış sayın bakanlarımıza, hak
sız, mesnetsiz ve insafsız ithamlara başlamıştır. Bu haksız, insafsız ve mesnetsiz iddia ve it
hamlarını, devlete hizmet arzu ve düşüncesinden başka hiçbir amacı olmayan ve Hükümetimiz^ 
döneminde hak ettikleri mevkilere atanan bürokrat ve yöneticilere de yapmaktadırlar. 

Onlara göre, kendi dönemlerinde işbaşına getirdikleri bürokratlar çalışkan ve dürüst, bu 
Hükümet döneminde görevlendirilen bürokratlar ise tembel ve yeteneksizdir! Oysaki, biz aksi
ni iddia ediyoruz ve diyoruz ki: Ulaştırma Bakanlığımız, her bakanlıkta olduğu gibi, sekiz ay
lık dönemde, cumhuriyet tarihinin en olumlu, uyumlu ve koordineli çalışmasını yapmış ve yap
maya devanı edecektir. Bu olumlu çalışmada, yeni atanan bürokratların da emeği ve yetenekle
ri inkâr edilemez. Tüm bakanlıklarımızdaki işlevler, Anayasanın genel felsefesine uygun bir 
program dahilinde yürütülmektedir ve bakanlıkların tüm mensuptan, bu çerçeve dahilinde, ta-. 
şıdıkları sorumlulukların bilincindedir. 

Anamuhalefet Partisine göre, mevcut Hükümetin bakanları, devlet geleneklerine aykırı 
bir tutumla, yasa ve kural tanımaz tavırlarla devlet yönetiyorlar... Onlara hak veriyoruz; çün
kü, onların devlet anlayışı ile bizim devlet anlayışımız ayrı olduğu için, devlet anlayışımızı kav-
rayamaz ve anlayamazlar. 

Sayın Topçu'nun, Bakanlığı aile şirketi gibi yönettiğini haksız ve insafsızca iddia ediyor
lar; ama, tek bir ailenin, ülkemizi, sekiz yıl boyunca istediği gibi yönettiğini unutmuşa benzi
yorlar. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, Ulaştırma Bakanımızın yaptığı icraatın olumsuzluğunu, yaptığı atamaların yanlış ol
duğunu kabul etmiyor ve reddediyoruz. 

Gensoru sahipleri, Sayın Topçu'nun, Bakanlığı süresince yaptığı icraatları araştırsaydı, 
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öyle sanıyorum ki, gensoru önergesi değil, takdir önergeleri verirdi. Çünkü, dış dünyayla bü
tünleşme doğrultusunda, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılabilmesi 
için ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde gerekli teknik altyapı hizmetlerinin sağlanması yö-
,nünde alınan köklü tedbirler; yıllardır ihmale uğramış demiryollarımızın.standartlarının yük
seltilmesi yanında, yeni hatların yapımına ilişkin projelerin ve sinyalizasyon çalışmalarının hız
landırılması; gelişen dış ve ic ticaret hacmine paralel olarak, önümüzdeki kısa bir dönemde 
limanlarımızın kapasitesinin artırılması yönündeki hızlı çalışmalar; havayolunda uçuş emniye
tinin sağlanması çalışmaları; hava liman ve meydanlarımızın uluslararası düzeye çıkarılması 
ve darboğaz oluşturan meydanlardaki eksikliklerin hızla giderilmesi çalışmaları; 773 bin hat 
otomatik santral, 142 bin telefon kanal ucu, 422 köy ve mezra telekomünikasyon irtibatı gibi 
çalışmalar; gensoruya maruz bırakılmak istenen Sayın Yaşar Topçu ve yetenek ve saygınlıkları
na gölge düşürülmek, istenen bürokratlarımıza ait başarılı çalışmalardır. 

Bir bakanın, yakından tanıdığı, yeteneklerine inandığı bir akrabasını, yeteneklerine uy
gun bir mevkie ataması kadar doğal ve yasal bir davranış oIa.maz. Bu konuda Sayın Bakanımı
zı desteklediğimizi belirtmek isterim. . \' ' 

• Sayın Topçu'nun yeğeni olan Gürsel Şensoy'un, basına aktarıldığı ve iddia edildiği gibi, 
haksız ve usulsüz ihale yaptığını reddediyoruz. Zira, söz konusu önergede yer alan Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 4,5 milyar liralık ihale, 15 Nisan 1992 tarihin
de, yani, daha önceki Genel Müdür tarafından yapılmıştır. Yeni Genel Müdür Muavininin gö
reve başlama tarihi ise 21 Nisan 1992'dir. Ayrıca, yapılan incelemede, ihaleyle ilgili herhangi 
bir usulsüzlüğe de rastlanmamıştır. Söz konusu ihalenin yapıldığı sırada, Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürü Mustafa Özgüç idi. Hiçbir devlet hizmeti olmayan Mustafa 
Özgüç, 1990 yılında HAVAS Genel Müdürlüğüne atanmış, bilahara, 1991 yılının temmuz ayın
da da Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğüne getirilmiş bir zattır. Ancak,.HA
VAS Genel Müdürüyken, Ahmet ÖzaPın ortağı olduğu söylenen "Sultan Air" isimli uçak şir
ketinden, yer hizmetleri için alınması gereken 1,8 milyon dolar döviz alacağını zamanında al
madığı, borcun birikmesine neden olduğu ve teminat istemediği için, soruşturma sonucu, 20 
Nisan 1992'de görevinden alınmıştır. 

Söz konusu ihaleye, görevden alınan Mustafa Özgüç tarafından 26 firma davet edilmiş, 
bunlardan 21 firma teklif vermiştir. İhale de, en yüksek tenzilatı yapan Doğusan A.Ş.'ye kal
mıştır. 

Sayın Topçu'nun yeğeni olduğu iddia edilen Gürsel Şensoy'un göreve gelişi ise vekâleten-
dir; iddia edildiği gibi, Genel Müdür değildir, aslî görevi Genel Müdür Yardımcılığıdır. Bu gö
revi vekâleten yürütmektedir. Sayın Bakanın da yeğeni değildir; annesi tarafından uzaktan ak
rabalığı vardır. 

Gürsel Şensoy, ihalenin yapıldığı tarihte sadece Yönetim Kurulu üyesiydi. Şensoy, iddia 
edildiği, gibi yeni ve deneyimsiz bir yönetici de değildir. 1985 yılında Devlet Hava Meydanları 
İşletmesine intisap etmiş ve 1990 yılında ayrılmıştir. 

Gürsel Şensoy hakkında yapılan otel faturasının ödenmesi konusundaki iddialar gerçek
ler saptırılmıştır. Şensoy, İstanbul'a, KİT Komisyonu sebebiyle gitmiş ve aynı gün, Çırağan Ote
linden, bizzat kendisi 557 nolu odayı ayırtmış ve otele yerleşmiştir. Aynı gece otelde, tesadü
fen, çok eskiden tanıdığı, Doğusan Firmasının ortaklarından Münir Cizreli ile karşılaşmıştır. 
Otelden ayrılırken, hesap ödemek için otel kasasına gittiğinde, hesabın Münir Cizreli tarafın
dan ödendiğini öğrenince itiraz etmişse de, otel idaresi, Cizreli'nin devamlı müşterileri olduğunu 
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ye onun direktiflerinin dışına çıkamayacaklarını ısrarla belirtince, kabul etmek zorunda kal
mış, yani bir emrivakiyle karşılaşmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Gazete yazıyor. 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Şüpheniz varsa, aksini ispat edin. (SHP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 
Gazetede basılan haberdeki faturadan da anlaşılacağı gibi, Gürsel Şensoy'un harcaması 

sadece 1 milyon 295 bin lira olup, bu miktar, Münir Cizreli'nin hesabına aktarılmış, ilave edil
miştir. 

Gürsel Şensoy, görev başına geldikten sonra 6 ihale yaptırmış ve Doğusan bu ihalelerin 
hiçbirisini alamamıştır. 

Gürsel Şensoy, o ihaleden sonra, yer teslimi sırasında yaptığı ciddî tetkik sonucunda, iha
le keşif bedelinin yanlış olduğunu, yanlış yazıldığını saptayarak, keşfi yeniden yaptırmış ve bu 
nedenle ihale bedelinde yaklaşık 1 milyar 200 milyonluk azalmayı sağlamıştır. Böylece, daha 
önce 3 773 326 000 lira olan ihale bedeli 2 577 326 000 liraya düşmüştür, Eğer otelde ağırlana
rak ihale vermiş olsaydı, ihale bedelini eksiltmez, aynı miktarda artırırdı. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) İhalenin yapıldığı tarih ile yeni atanan Genel Müdür Yardımcısının göreve baş
ladığı tarih dikkate alınırsa, bu iddianın ciddiyetten ne kadar uzak olduğunu takdirlerinize bı
rakıyorum. 

4,5 milyarlık ihalenin kendisine usulsüz verildiği iddia edilen firma, ANAP döneminin 
firmasıdır. Bu firma, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, dokuz yılda 
14 adet büyük ihale almıştır. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Bizden önce de varmış anlaşılan... 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Eğer bahse konu bu müteahhit firma, Çırağan 

Otelinde iki gece birini ağırlamakla 4,5 milyarlık iş alabiliyorsa; bu da ANAP döneminde aldı
ğı büyük işleri nelerin karşılığında aldığına dair kafalarımızda bazı soru işaretleri bırakırsa, 
bizi kimse kınayamaz. 

Yine, aynı önergede iddia edildiği gibi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün lojmanı için harcandığı iddia edilen 30 milyon liralık harcamanın, gerçeklerle bir ilgi
si bulunmamaktadır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ve daha önce, 
eski Genel Müdür Yardımcısından boşalan lojmana, sadece bakım ve onarım niteliğinde 12 
milyon lira harcama yapılmış olup, harcama demirbaş niteliğinde de değildir. Bu onarım, tek
lif almak suretiyle yapılmıştır ve lojman, devlet lojmanı olarak daha Önce kiralanmıştır. Bunu 
ispat eden vesikalarımız da mevcuttur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işsizlere iş temin etmenin ve kısmen dahi olsa işsizli
ğe bir çare bulmanın suç olduğunu ve bir bakan için gensoru konusu olabileceğini ilk defa gö
rüyor ve duyuyoruz. İşsizlere iş verdiği için, yaşama hakkı tanıdığı için bir bakanın cezalandı
rılmak istendiği duyulmuş şey değildir. Sayın Topçu, öyle sanıyorum ki, tarihe, işsizlere iş ver
diği için cezalandırılmak istenen Bakan olarak geçecektir. 

Sayın Bakan, her türlü imkânsızlığa rağmen PTT'de 300, Devlet Hava Meydanlarında 50, 
Devlet Demiryollarında 100; yani 450 aç vatandaşımıza ekmek imkânı verdiğiniz için size mü
teşekkiriz ve sizi kutluyoruz. Bu işçi alımı konusunda, önergede iddia edilenin aksine, adı ge
çen genel müdürlüklerce alınan tüm personel için kadro mevcut olup, atamalar, ihtiyaca bina
en yapılmış, iddia edildiği gibi, izinsiz yapılmamıştır. 
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Sayın Topçu'nun, PTT, Devlet Hava Meydanları, HAVAS ve Deniz Nakliyat gibi kâr eden 
kuruluşların genel müdürlerini görevden almasına da karşı çıkılıyor. Kâr eden kuruluşların ge
nel müdürleri görevden alınmaz, değiştirilmez diye bir kaide veya yasa bulunduğunu hiç kimse 
iddia edemez. Anavatan Hükümetleri döneminde yapılan ezici zamlar nedeniyle kâr eden ku
ruluşların bu suni başarısını, genel müdürlerin başarısı olarak kabul etmek, kanaatimizce, sa
dece işi bilmemektir. Kaldı ki, bir kuruluş kâr ediyor diye, o kuruluşun genel müdürü kusur
suz kişi demek değildir. Bizim anlayışımıza göre, bir genel müdürün mükemmel olabilmesi için, 
başında olduğu kuruluşun kâr etmesi yeterli değildir; o kuruluşu iktidara peşkeş çekmemesi, 
suiistimalleri görmezlikten gelmemesi, iyi bir sevk ve idareci olması da gerekir. ANAP'lıların, 
değiştirilmesini hazmedemedikleri genel müdürlerin hangi nedenlerle görevlerinden alındığını 
bilmediklerine inanmıyoruz. Biliniyorlarsa, Sayın Bakan bu nedenleri onlara müteaddit defa
lar açıklamıştı; umuyorum ki, şimdi yeniden açıklayacaktır. ,. . 

Gensoru önergesinde, 23 Nisan şenlikleri için, Gemi Adamları Yönetmeliğine aykırı ola
rak, bir teknenin açık denize çıkarıldığı ve Sinop'a yollandığı iddia ediliyor. Bu konuda da ger
çekler saptırılmıştır. Bu konunun gerçeği şudur: 23 Nisan şenlikleri için Türk kökenli cumhuri
yetlerden gelen çocukların ülkemizi daha yakından tanımaları amacıyla bir gezi düzenlenmiş
tir; dolayısıyla, söz konusu gezinin amacı, ülkemizi tanıtmak ve ülkemiz çocukları ite Türk 
kökenli cumhuriyetlerden gelen çocukların kaynaşmasını sağlamaktır. Ayrıca, söz konusu ge
mi, mevzuata uygun bir yapıda olup; gezi, Sinop Valiliğinin talebi üzerine yapılmıştır ve yapı
lan harcama, iddia edildiği gibi 500 milyon değil, 76 milyon 500 bin liradır. 

Kendi dönemlerinde düzenledikleri seyahatleri, yaptıkları gezileri ne çabuk unuttuklarına 
akıl sır erdirmek mümkün değil. Bu seyahatte harcandığı iddia edilen 500 milyonun hesabını 
soracağınıza, kendi adamlarınıza boş yere verdiğiniz teşvik primlerinin, hayalî ihracat primle
rinin hesabını vermeye hazırlanın Hiçbir kimsenin ve hiçbir partinin, yalan ve hayal mahsulü 
konularda kamuoyunu meşgul etmeye hakkı yoktur. Hiçbir partinin, hırsı ve kompleksi yü
zünden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli zamanını böyle boş iddialarla heba etmeye 
hakkı yoktur. Milletimiz, bizleri buraya, hizmet için yollamıştır ve bizden hizmet bekliyor; en
gellemek için her yolu denediğiniz yasaları çıkarmamızı bekliyor. 

20 Ekimde milletimizin size indirdiği balyozu hazmedin artık. Yıllardır milletimizi umut
suzluğa sevk ettiniz, hayatı yaşanmaz hale getirdiniz, istediğiniz kadar uğraşın, iftira edin, Meclisi 
çalıştırmamak için ne yaparsanız yapın, Hükümetin birliğini, beraberliğini bozamayacaksınız. 
Hükümetimiz güçlüdür, kararlıdır; olumsuz tavırlarınız ve mücadeleniz, bizi yıldırmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, Hükümetimizin her konuda titiz ve 
duyarlı olması, ülke menfaatlarına hiçbir şekilde zarar verici işlere meydan vermemesi, kanı
mızca, muhalefeti rahatsız, etmektedir. Açığımızı bulamayan muhalefet, asılsız ve gerçekle ilgi
si olmayan iddialarla İktidarı yıpratma çabası içine girmiştir. Bunlar, son seçimlerde iyice geri
ye gittiğini gördüğümüz, gün geçtikçe eriyen ve bitmek üzere olduğunu hisseden muhalefetin 
acz ve gaflet içindeki çırpınışlarıdır. Belki de, bizim inceleme ve soruşturmaya aldırdığımız kendi 
dönemlerine ait olayları örtbas etmek istiyor olabilirler. Her şeyin cevabı vardır, belgesi vardır, 
ispatı vardır. Yalnız, şunu unutmasınlar: Türk kamuoyu, bu safsatalarla ilgilenmeyecektir; mil
letimiz mutludur ve bizden umutludur. 

Meclisimizin bu tür yalan ve saçma iddialarla zaman öldürmesine fırsat vermeyen sağdu
yu sahibi değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Doğru Yol Partisi adına, Sakarya Milletvekili Sayın Nevzat Ercan; 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında verilmiş olan gensoru önergesi üzerinde 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi, Doğru 
Yol Partisi Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ahmet Dö-
külmez'in, esasen önerge üzerinde değil de, bir siyasî şov niteliğinde başlayıp bitirdiği konuş
masının, sadece, dikkatimi çeken bir hususuna açıklık getirmek istiyorum ve bu konuda da 
kendimi ödevli sayıyorum. 

Değerli arkadaşım, değerli milletvekilleri; bu siyasî heyetin içerisinde, siyasî mücadelesin-
den dolayı utanacak tek bir şahıs yoktur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Porno film oynatmak da mı?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bu siyasî heyet, her zaman, tertemiz duygularla devle

tinden ve milletinden yana olmuştur. , 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — O zaman, milleti kirletiyorsunuz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şunu iyi biliniz ki, eğer, bu siyasî heyet ve bu siyasî heye

tin temsil ettiği misyon, ülkenin idaresinde bulunmamış olsaydı, gerçekten hukukun üstünlüğü 
ve gerçek demokrasi mücadelesi vermemiş olsaydı, siz, apdes alacak suyu bulamazdınız* 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hadi oradan!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Evet... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Devletin sahibi biziz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bu vatan sathında bayraklaşmış ne kadar eser varsa, iş

te, suçlamak ayıbı içine düştüğünüz bu siyasî heyetin mensup olduğu misyonun eseridir. Bunu 
söylemeyi kendime ödev sayıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Porno filmlerden utanın. Ahlak diye bir şey 
var mı? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, değerli dostum; biz, arkamıza dü
şenleri mahcup etmedik, bize güvenenleri hiçbir zaman sukutu hayale uğratmadık. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Menderes'in ölüsünü bile istismar ettiniz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi ve Demokrat Partinin 
devamıdır. Biz, bunu, her zeminde, her defasında söyledik. 

Değerli arkadaşlar, zaman, bizi de, bizi savunanları da, savunduğumuz fikirleri de haklı 
çıkardı. İşte; 20 Ekim 1991 seçimleri ve çok yakın tarihte yaptığımız 7 Haziran mahallî seçim
leri, bu söylediklerimi bir defa daha teyit etme fırsatını vermiştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kervan yürümeyecektir; istediğin kadar konuş. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Siz de bu 7 Haziran seçimlerinde sandıkta kaldınız, san

dıkta; sandığa gömülü kaldınız. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kervan yürümeyecektir. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Seçimi devlet kazandı, siz değil. 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
Buyurun efendim. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, devlet imkânlarının siyasal amaç
lara yönelik kişisel çıkarlar için kullanıldığının sayısız örnekleri, devri iktidarında görülenler, 
hayalî ihracat... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Mazeret mi sizin için? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Rüşvet, suiistimal, irtikâp, devlet desteğiyle zengin ol

ma, haksızlık, kanunsuzluk şeklindeki icraatlarıyla gazete sayfalarından düşmeyenler; devlet 
yönetiminde, lüks, savurganlık ve keyfîliği hâkim kılanlar; dönemlerinde muhalefet tarafın
dan Meclise getirilen yolsuzluk dosyalarının reddedilmesi için üstün çaba sarf edenler... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz şimdi. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Devleti milyarlarca lira dolandıran ve hatta hapis cezası 

kesinleşenleri dahi, öncesinden, bu kürsüden savunmuş olanların, bugün, sırf, içine düştükleri 
siyasî husumet ve tahammülsüzlük nedeniyle... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Biz, Yüce Divana gönderdik. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Hükümetimizi ve onun değerli üyelerini karalamaya ça
lıştıklarına, bu gensoru önergesiyle bir defa daha tanık olmaktayız, yaşamaktayız. , 

Sayın milletvekilleri, önergede, Bakalığıyla ilgili icraat ve atamalarında kanunsuz ve keyfî 
davranışlarda bulunarak devleti, zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Top
çu hakkında bazı ithamlar ileri sürülmektedir. Buna zemin hazırlamak üzere de, iki sayfalık 
önergenin hemen hemen yarısından fazla kısmı, Anayasanın 112 nci maddesinin yorumlanma
sına tahsis edilmiştir; ancak, ya bilerek ya da farkında olmayarak, bu yorumda yanlış bir yöne 
gidilmiştir; zira, 112 nci madde metninden açıkça anlaşıldığı gibi, Anayasa, bu gibi yanlış anla
maları veya çarpıklıkları önceden önlemek istercesine, 112 nci maddesinin kenar başlığında (D) 
bendiyle "Görev ve siyasî sorumluluk" ibaresini kullanmıştır. 

Buyurduğunuz noktaya geliyorum, yani işin, önergeyle ilgili çok önemli yanına geliyorum. 
Önerge sahipleri, 112 nci maddeyi okurlarken, bu kenar başlığı da okuma zahmetine girseler-
di, bu maddenin siyasî sorumlulukla ilgili olduğu açıkça görülecekti; çünkü, madde metnini 
başlığıyla birlikte ve tam olarak okuyan herkes görür ve anlar ki, sayın önerge sahiplerinin 
"cezaî sorumluluk" lafını dillerine dolayabilmek için vasıta yapmak istedikleri Anayasanın 112 
nci maddesinin, cezaî sorumlulukla kesinlikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. O halde, bu 
önerge nedir; bu önerge, bir denetim önergesi değildir; bu önerge, bir husumet önergesidir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şaşkınlık, şaşkınlık... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Çünkü, bu önergede yazılanların ve ileri sürülen iddia

ların hiçbiri ciddî değildir, doğru değildir. Bu önergede yazılı olanların tümü bakımından, si
zin iktidarınızın sayısız sabıkası vardır. Burada yazılı olanlar, sizin eserinizdir. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — İspat edin, ispat... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Gelin, bu önergede buyurduğunuz, itham noktasında 

bıraktığınız, bir değerli Bakanımız hakkındaki iddialarınıza tek tek bir bakalım: 
Çok değerli genel müdürleriniz görevden alınmış, keyfi olarak alınmış; önergede öyle de

niyor. Keyfilik, bizim İktidarımızın değil, geçmiş Anavatan İktidarlarının anlayış ve tutum tar
zıdır. Hukuka bağlı devleti savunan biziz, hukukun üstünlüğünü savunan da biziz. 

ALİ ER (İçel) — Evet, evet!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Niye yani, buna itirazınız mı var? 
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Sayın milletvekilleri, dünyanın neresinde hak oylanmıştır, hak? Dünyanın neresinde, kişi
nin haiz olduğu anayasal hak, seçilme hakkı, sandık konarak oylanmıştır? Siz değil miydiniz 
meydanlara inip... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - r Onu muhatabından sor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Böylesine bir hukuk ayıbının, demokrasi ayıbının, siyasî 

ayıbın içerisine düşerek meydanlara inip, siyasî yasakların devamından yana birtakım baskıla
ra maruz bırakarak aziz milletimizin hayır oyunu isteyenler siz değil misiniz? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Kanunu biz getirdik, siz getirmediniz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Hukuk, sizin dilinizde, zihninizde, gönlünüzde başka 

nasıl yorumlanabilir? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Kanunu siz getirmediniz; Menderes'i de on sene affet
mediniz. Sizi de, Menderes'in mezarını da ilgilendiren kanunları biz getirdik. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hukuka bağlı devleti savunan bi
ziz, hukuk ve demokrasi ayıbının içine düşenler de sizsiniz. Kanun benim felsefesini devletin 
her kademesine sokanlar, şimdi, keyfîlikten söz ediyorlar. Bizim İktidarımız, menfaat şirketine 
çevirdiğiniz devleti toparlamaya çalışıyor, altüst ettiğiniz yüce kavram ve değerleri ihyaya çalı
şıyor, uğraşıyor. 

ALİ ER (İçel) — Kendin bile inanmıyorsun söylediğine. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Usulsüz, yolsuz, kayırmacı, menfaatçı o kadar çok işi

niz var ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir devlet bakanı, yolsuzluklar ve suiistimal
lerin tespiti ve takibi için görevlendiriliyor, Cumhuriyet Hükümeti buna ihtiyaç duyuyor. (ANAP ı 
sıralarından "Ne buldunuz?" sesleri) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Ne çıkardınız? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Gelin, kamuoyu yoklamalarına bakalım. Halkın yüzde 

80'ine yakını, ANAP dönemini, vurgun ve talan dönemi olarak hatırlıyor. 
Değerli milletvekilleri, seçim bölgeme gidiyorum; seçim bölgemde, işsiz vatandaşın, ihti

yaç içerisinde bulunan vatandaşım, benden, bu hesabın sorulmasını istiyor öncelikle. Bu, ka
muoyunun iradesi... • 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hani nerede?.. Neyi soruyorsunuz?.. 
ALİ ER (İçel) — Neden sormuyorsunuz?,. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Soruluyor, soruluyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Bu palavraları bırakın. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sorun... Sorun... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Müsaade edin de cevap vereyim, söyleyeyim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sorun!.. Neden sorulmuyor? (ANAP sıralarından gü

rültüler) ; 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN — Sayın Orhon... Sayın Orhon... , 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, yolsuzluklarla ilgili dosyalar cum

huriyet savcılıklarına tevdi edilmiştir, 17 dosyayla ilgili kamu davası açılmıştır. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hani nerede?.. (ANAP sıralarından "Milleti kandıra

mazsınız" sesleri) 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — îşte orada... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından "Halkı kandıramazsınız" sesleri) 

Halk mı?.. Halk, ANAP İktidarının yolsuzluk, rüşvet, kayırma, partizanlık ve haksızlık 
yaptığına inanıyor. (ANAP sıralarından "Gensoruya gel" sesleri) 

Sayın Ulaştırma Bakanımız, hukuk adamıdır; keyfîliği sevmez ve karşıdır; Parlamentoya 
geldiği günden beri, sizin keyfîliklerinize karşı çıkmış, çileli, kararlı, ama onurlu bir siyasî mü
cadele vermiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

İşte, bu nedenle ona karşı husumet içerisinde olduğunuzu hemen herkes biliyor. İkide bir, 
gazetelerde, duyduğunuz kin ve husumetin ifadelerine rastlıyoruz; "Anavatan Partisi, Ulaştır
ma Bakanım hedef aldı, takibe aldı" gibi. Kendi hükümetinin yolsuzluklarına karşı kılını kı
pırdatmayanlara kim inanır?.. 

Keyfî olarak görevden alındığını iddia ettiğiniz genel müdürlerinizin hepsi mahkemelerde
dir. Bundan ötürü alınganlığınız niye? Yargıya giden, hesabını verir gelir; ama, siz ne yapıyor
sunuz; mahkemeye gidenleri, Çankaya'ya ya da Çankaya'nın himayesine alıyor, oradan koru
maya çalışıyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlat) Hiç sesiniz çıkmıyor; bilakis, sahip
leniyor ve takdir ediyorsunuz. 

Sayın Ulaştırma Bakanı ne yapmış; mahkemeye sevk edilen genel müdürleri görevinden 
almış. Sayın Bakan, yapılması gerekeni yapmış. Keyfilik bunun neresinde? Ciddî bir devlet adamı 
sorumluluğuyla hareket etmiş. Bu davranış tarzı, esasen gensoru meselesi değil, olsa olsa, tak
dir meselesi olmalıydı; ama, husumet duygusu, belli ki, bütün melekelerinizi etkilemiş, tesir 
altında bırakmıştır. Esasen, bu, sizin için yeni değil; on yıldır, tam on yıldır seçim meydanla
rında öncelikli siyasî malzemeniz olmuştur; on yıldır bizi itham ettiniz, karaladınız, geçmiş 
devirleri, o devrin mensuplarını kötülüye kötülüye siyaset yaptınız. Bu alışkanlıklarınızdan bir 
anda kopmanız düşünülemezdi. Onun için, sizleri bir noktada mazur görüyoruz. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Bu defa daha da katmerlenecek, merak etme. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — PTT Genel Müdürü mahkemeye sevk edildi. Edildi mi?.. 

(ANAP sıralarından "Ne oldu" sesleri) DHMİ Genel Müdürü mahkemeye sevk edilmiştir. Bun
lara, siz, suçsuz mu diyorsunuz? Bunu tetkike, siz değil, mahkemeler yetkilidir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen hâkim misin?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Onu da yaptık dostum. 

Sayın milletvekilleri, önergede yazılı bir başka suçlama ise... Hem bunu diyenler sizlersi
niz; gelin isterseniz, sizi, size anlatalım. Altına imza attığınız önergede diyorsunuz ki, "Ba
kanlıkta, âdeta, yeğen, hemşeri, akraba" vesaire... Bunları siz söylüyorsunuz... Bunları siz mi 
söylüyorsunuz? 

, ALİ ER (İçel) — Siz yeğenlere alışıksınız. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Bu yapılan doğru muydu? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — öyle mi?.. Sayın Turgut Özal Başbakanken, evvela kar
deşi Yusuf Bozkurt Özal'ı, Devlet Planlama Teşkilatına Müsteşar, olmadı milletvekili, arka
sından bakan; bacanak sırada, olmadı İçişleri Bakanı; yeğen sırada, bir seri bakanlıklar... Siz 
mi şimdi bu önergede yeğenlerden, akrabalardan şikâyetçisiniz? Siz mi?.. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ayıp, ayıp; abuk sabuk konuşma. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sonra, Serma Hanımefendi, Partinin İstanbul ti Başka
nı; sonra... (ANAP sıralarından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Topçu'ya gel, Topçu'ya. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanı, yeğenlerini, 

hemşerilerini genel müdür yapmış!.. Ya, öyle mi? Sizin Hükümetiniz ne yapmış; Ulaştırma Ba
kanınız Sayın İbrahim Özdemir, kendi köylüsünü genel müdür yapmış, hem de devlette bir gün 
hizmeti olmadan. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Siz niye tutuyorsunuz öyleyse? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Başka bir bakınınızın eniştesi... 
İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Neden tutuyorsunuz öyleyse? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Biz, sizin gibi partizanlığın içinde olmadık, düşmedik 

böyle bir şeye. 
Başka bir bakanınızın eniştesi... 
İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Hayır; niye tutuyorsunuz? Hâlâ, genel m»1 dür. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sırası gelir, sırası gelir... O konuda tasarruf Sayın Baka

nıma aittir. Sırası gelir, o da yerini, mevkiini bulur. , 
Ulaştırma Bakanlığında, bir başka bakanınızın eniştesi genel müdür; bir milletvekilinizin 

kardeşi, PTT Yönetim Kurulu üyesi olmuş; bir başka bakınınızın kardeşi, danışma kurulu üye
si. Bunlar neyin nesi? 

Değerli milletvekilleri, ben.saymakla bitiremem burada. Eski Bakanınız Hüsamettin Örüç'ün 
kardeşi, halen, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür Yar
dımcısı. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Ereğli Demir-Çelikteki ilçe başkanlarınız gibi. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bir başka eski Bakanınız Mükerrem Taşçıoğlu'nun kar

deşi, Ereğli Demir-Çelikte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Yine eski Bakan İlhan Aküzüm'ün 
kızkardeşinin kocası, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde önemli bir genel müdürlükte görev üst
lendi. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Seçimlerde kazanamayanları vali yaptınız; onları söy
ler misin? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bakınız, bu önergede imzası bulunan Ağrı Milletvekili 
Fecri Alpaslan'ın kardeşi, PTT Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Yani, bu
raya, şimdi böyle, akraba, yeğen suçlamasını falan getirip altına imza atarken, biraz insafla 
düşünmek lazım, insafla. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar). 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ereğli Demir-Çelik'in Yönetim Kurulundaki ilçe baş
kanlarınızı say bakayım, söyle bakayım. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Seçimi kaybeden 20 belediye başkanınız, KİT'lerde uz
manlıkla görevlendirildi; evet, senelerdir... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ereğli Demir-Çelikte Yönetim Kurulu üyeleri kim? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hatta, aylardır... 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul),— Siz sayın... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ben sayarım, kendi ilimden de sayarım, ayıp olur sonra. 

Bak, sayarım. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Siz kendiniz ne yapıyorsunuz? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ben, yirmi senedir siyasetin içerisindeyim. Adalet Parti-
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sinden aday olduğumuz dönemler de dahil, biz seçime girdik çıktık; ama, parti saflarında si
yasî mücadelemizi, bir yerlerden hizmet ve görev beklemek kaydıyla değil, inanç... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Belli, belli! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Evet, öyle; o doğrultuda mücadelemizi verdik. 
Değerli milletvekilleri... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Vali ne oldu, vali? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Hem de işe gitmeden, arpalıklarda, sadece maaş almak, 

ücretini almak... 
BAŞKAN — Sayın Ercan, sayın milletvekilleri... 

Sayın Ercan, süreniz iki dakika kaldı; önemli yerlerini konuşursunuz diye hatırlatıyorum. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Tamam, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Siz de müdahale etmezseniz, bağlayacak efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Kendi sözüne geçsin Sayın Başkan. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede bir başka 

suçlama şu: DHMİ Genel Müdürünü ağırlayan şirket ihale almış. SHP Grubu adına konuşan 
arkadaşımız bu hususu açıkladı. Külliyen yalan, kocaman bir iftira. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Almadı mı? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bu olaya adı karışan şirketin ihale aldığı tarihte genel 

müdür olarak bulunan kişi, sizin Hükümetinizin atadığı kişidir. Söz konusu ihale, 15 Nisan 
1992 tarihinde, daha önceki genel müdür tarafından yapılmıştır; evet, sizin atadığınız genel 
müdür tarafından yapılmıştır. 

SABRI ÖZTÜRK (İstanbul) — 1992*de değil mi? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bu kişi, firmaları davet etmiştir; zarfjarı açıp, kazanan 

firmayı açıklayan da bu kişidir ve ihale komisyonu üyesidir. Bizim Hükümetimiz henüz DHMİ 
Genel Müdürü atamadı, oradaki kişi vekil olarak görevli; suçlanan kişi, ihale tarihinde, ne ge
nel müdürdür ne vekilidir, ne de ihale komisyonu üyesidir. Ayrıca, yapılan incelemede, ihaleyle 
ilgili olarak herhangi bir usulsüzlüğe de rastlanmadığı ifade edilmektedir. Bu olayda adı geçen 
firma, 1981'den beri DHMİ Genel Müdürlüğünden iş alan bir firmadır; dikkat buyurunuz, ' 
1981'den beri. DHMİ Genel Müdür Vekili Gürsel Şensoy, 21 Nisan 1991 tarihinde göreve baş
lamıştır; 1985'ten bu tarihe kadar, söz konusu firma, DHMİ Genel Müdürlüğünden birçok 
ihale almış; ama, Gürsel Şensoy'un vekâletinden bu yana aldığı tek ihale yok. Bu önerge ne, 
bu suçlama ne? 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Bunlar hiç incelemeden vermişler bu önergeyi. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bu firma, Gürsel Şensoy'u ağırladı da böyle ihale aldı 

şantajıyla zihinleri çelmek gibi bir maksadınız var tabiî. Peki, şimdiye kadarki ihaleleri de ön
ceki genel müdürleri, yani sizin tayin ettiklerinizi ağırlayıp da mı aldı? Sizden şu sorunun ce
vabını istiyorum: Tanınmış bir büyük inşaat firması, parti kongresinde Anavatan Partisinin 
ünlü İstanbul İl Başkanını, Hilton'da çok sayıda oda kiralayarak ağırlamış ve delegelerden oy 
almasını sağlamıştı. Trilyonluk ihaleleri alan bu firma, bu ihaleleri, acaba, bu ağırlamalar kar
şılığında mı almıştı? Bu soruya cevap istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Devlet senin, sen hesap soracaksın; şaşkın. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; lojmanla ilgili suç-
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lamaya gelince; DHMİ Genel Müdürlük lojmanı için harcandığı iddia olunan 30 milyon Türk 
Lirasının gerçeklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. DHMÎ Genel Müdürlüğüne ait ve daha ön
ceki genel müdür yardımcısından boşalan lojmana, bakım ve onarım niteliğinde gerekli harca
ma yapılmıştır; yani, lojman boşaltılmış, buraya biri taşınacak, o yüzden, gerekli bakım ve 
onarım için harcama yapılmıştır. 

Bir de tekrar sizi size anlatalım isterseniz. Seçimi kaybedip de lojman meselesini dillerine 
dolayanlara; seçimi kaybedip de, kendi mallarıymış gibi, ben buradan çıkmam diye, aylarca 
devletin konutlarını işgal edenlere ne demeli acaba? (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sizin milletvekili adaylarınız hâlâ oturuyor, haberin yok. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siz Hükümet değil misiniz? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bakın, bir iki gün önceki gazetede bir köşe yazarı ne 

yapmış: "Sayın Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanıyken kendisine verilen lojmandan hâlâ çıkma
mış, büro olarak kullanıyor. Boşaltılması isteğiyle resmî yazılar defeatle yazıldı..." (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ercan, bağlayın lütfen. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
"Sayın Yıldırım Akbulut, Maliyenin lüks bir villasında hâlâ oturuyor. Sayın Adnan Kah

veci, Maliye Bakanıyken girdiği Merkez Bankasının lüks lojmanından çıkmam diyor. Sayın Yusuf 
ÖzaPın evi de Orman Bakanlığının lüks bir villası. Lojmanlarını boşaltmayanlar arasında Sa
yın Ekrem Pakdemirli, Sayın İmren Aykut da var. Sayın Turgut ÖzaPın..." 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Ercan, ayıp yani, ayıp. 
BAŞKAN — Sayın Özer... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Dikkat edin, "...özel kalem müdürüyken ANAP'tan mil

letvekili olan Engin Güner de Çankaya Köşkünde oturuyor." Bakanlıkların lojmanları falan 
da yetmedi! 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siz nasıl oturuyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Ercan, bağlayın efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şunlara bakın; sonra dönüp, bizden, bir genel müdür

lük lojmanına bakım onarım için zorunlu olarak yapılan harcamanın hesabını soruyorlar, ger
çekten gülünç oluyor ve ayıp oluyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — İktidarınız yok demek ki. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Bakanımızın icraatı, ülke ve mil

let menfaatlarına uygundur; bu görüşümüzü her zaman muhafaza ettik ve muhafaza ediyo
ruz. . 

Bu nedenlerle, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, gensoru önergesine ret oyu vereceğimizi 
ifade ediyor ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına son söz, ANAP Grubu adına, Yozat Milletvekili Sayın Mah
mut Orhon'un. 

Buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Orhon'un süreye uyacağına inanıyorum. 
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ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

NAZMİ ÇÎLOĞLU (Bolu) — Semra özal'ın berberinin nerede oturduğunu söyle. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Onu siz araştırırsınız; o sizin işiniz. 
Sayın Başkan, bir konuya açıklık getirerek konuşmama başlamak istiyorum. Sizlere bir 

belgeyi tekrar okumak istiyorum. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Önergeyi geri mi alıyorsun? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — "4 milyarlık vurgun. Atatürk Havalimanı kanal be-

tonlaması ihalesi. Devlet Hava Meydanları İnşaat Daire Başkanı ye Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu'nun yeğeni Gürsel Şensoy'un, arkadaşı ve perde arkası ortağı Münir Cizreli'nin Dogu
san firmasına ihale edildi." 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Mahmut Bey, senin kendinden söyleyeceğin bir 
şey yok mu? Hep kâğıttan okuyorsun. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — "Bize hava meydanlarıyla İş yapan müteahhitlere, Gür
sel Şensoy, baskı yaparak, yüksek fiyat vermemizi, aksi takdirde Devlet Hava Meydanlarında 
hiçbir ihale alamayacağımızı, dayısı Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun emri olarak te
lefonla bildirdi. Ben ve benim gibi müteahhitler, hava meydanları ihalelerini kaybetmemek için, 
İnşaat Dairesi Başkanı Gürsel Şensoy'un emirlerine uyduk ve 1 milyara gerçekleşmesi gereken 
ihale, 4,5 milyara, 15.6.1992 günü Doğusan firmasına verildi. Adımı ve firmamın ismini, hava 
meydanlarıyla iş yaptığım için vermiyorum. 

Konuyu bilgilerinize arz ediyor, bu yolsuzluğun, hırsızlığın ve bakan haberi' olmadan ünlü 
yeğenin vurgununun önlenmesini istirham ediyorum. 

Not: Dağıtım; Sayın Başbakan Süleyman Demirel 'e, Sayın Ulaştırma Bakanı Yaşar Top
çu'ya, Sayın Emin Çölaşan'a, Sayın Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Mustaa Özgüç'e 
bildirilmiştir." Mustafa özgüç de bu konuyu teftiş kuruluna göndermiştir. Bu da burada hası-
raltı edilmiştir, şimdiye kadar hiçbir işlem yapılmamıştır. (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler) 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat)—Ayıp be... Ayıp be... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Benim doktorluğumla ilgili açıklama yapan arkadaşı

ma da cevap vermek istiyorum. Sayın Kemal Tabak da, benim gibi, milletvekiliyken ihtisas yap
mıştır, halihazırda da milletvekilidir; Sayın Nazım Baş, Adalet Partisi zamanında... Sayın Ta
nır çok iyi-bilirler; böyle birçok arkadaşımız ihtisas yapmıştır ve çalışmalarının ürünlerini de 
almışlardır. 

Evet, devam ediyorum, 
KADİR BOZKURT (Sinop) — imzayı atladın, imzayı oku. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Şimdi sizlere, Sayın Bakanın icraatlarını şöyle kısaca 

özetlemek istiyorum. 

Atamalar: 
1. * Yeğen Ülkü Topçu (Koçak), Ulaştırma Bakanlığında sekreterlik görevi yapmakta iken, 

Bakan müşavirliğine getirildi. Belgeleri vardır. 

2. "Yeğen Erhay Şensoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında müşavir yapıldı; 
daha önce işsizdi. 
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3. Yeğen Ülkü Topçu'nun erkek arkadaşı Ümit Özkan, daha önce köftecilik ve market
çilik yapmış olmasına rağmen, bakanlık müşaviri ve bilahara özel kalem müdürü yapılmıştır. 

KADÎR BOZKURT (Sinop) — Köftecilik yapmak suç mu? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Hayır, suç değil; suç demiyorum da, ne kabiliyetleri 

getirdiğinizi gösteriyorum. 
4. Sayın Yaşar Topçu, hemşerisi olan ve Şekerbankta Genel Müdürlük, Genel Sekreter

lik görevi yapan Ahmet Kutlu'yu genel müdür olarak atadı. "Bakanlıktaki metres" başlıklı 
Ahmet Kutlu ile ilgili gazete kupürünü de sizlere gösteriyorum. 7.5.1992 tarihli Hafta Sonu 
Gazetesini açar okursanız, ne kadar kabiliyetli bir kişi olduğunu açık açık görürsünüz; onu 
da söyleyelim! Bir şey söylemiyoruz; işte, siz, böyle kabiliyetleri getiriyorsunuz! (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğüne, kuzeni Erhan Soylu'nun ortağı ilker Gülfidan, hiç
bir devlet tecrübesi olmamasına rağmen atanmıştır. Konuyla ilgili haber Cumhuriyet Gazete
sinde çıkmıştır. Haberde, yeni genel müdürün, atandığı Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğüyle 
ticarî ilişkisi olan MAR Denizcilik Şirketinin ortağı olduğu yazılmaktadır. 

İcraatlara gelelim: Sayın Yaşar Topçu, Sabah Gazetesinin 10.2.1992 tarihli yayınında yer 
alan beyanında, zarar eden KİT genel müdürlerini görevden aldığını iddia etmesine rağmen, 
bugüne kadar zarar eden hiçbir kuruluşun genel müdürünü görevden almamış; buna karşılık, 
sadece kâr eden kuruluşların genel müdürlerini görevden almıştır. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) PTT, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, HAVAS, Deniz Nakliyat gibi... 

ALÎ ER (tçel) — Bunlar batakçı zaten. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — 2000'e Doğru Dergisini okursanız, bunların niye gö

revden alındığı daha iyi ortaya çıkacaktır. 
Başbakanlık tasarruf genelgeleri ve kanunî yasaklamalara rağmen, kadrosu ve atama mü

saadesi olmaksızın, usulsüz atamalarla PTT'ye 300, Devlet Hava Meydanları İşletmesine 50, 
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarına da 100 dolayında personel atanmıştır. Arkadaşı
mız buraya çıktı, bu atananların kadrolarının olmadığını, bu kadroların hazır olduğunu ve sonra 
verileceğini açıkladı. Bunların hepsi, imtihan yapılmadan alınmış ve seçim kazanmak için ora
lara gönderilmiştir. (DYP sıralarından gürültüler) 

Biz bu atamalara karşı değiliz; ancak, söyledikleri ile yaptıkları tutarsız. Bu kadar tutarsız 
olan ve çifte standart uygulayan Bakanın, devlet işlerini idare edişini siz düşününüz. 

Yeni atanan Müsteşar Taylan Dericioğlu'nun lojmanında kullanılmak üzere, bulaşık ma-
— kinesi, televizyon ve mobilya alımı için Bakanlığa bağlı KİT'lere, açıkça yazılı talimat verilerek 

-tasarruf genelgelerini de siz yayımladınız- tasarruf genelgeleri hiçe sayılmıştır ve usulsüzlük 
yapılmıştır. Bunlar, sizin yayımladığınız tasarruf genelgeleri, biz yayınlamadık; ama, siz onla
ra bile karşı çıkıyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

23 Nisan hadisesine gelelim: 23 Nisan şenlikleri için, Türkiye Denizcilik İşletmelerine tali
mat verilerek, şehir hatları gemilerinden, Fahri Korutürk adlı tekne, 8.4.1992 tarih ve 21203 
nolu Resmî Gazetede yayımlanan Gemi Adamları Yönetmeliğine aykırı olarak ve can güvenli
ği hiçe sayılarak Sinop'a, açık denize yollanmıştır. Arkadaşımız burada gayet güzel açıkladı; 
"çocukları ve Türk kökenli devletlerden gelen misafirleri götürdü" dedi. Doğrudur; ama, bu 
arkadaşlarımız, bilgisizlikleri yüzünden, onların canını almak için götürdü. (DYP sıraların
dan "Niye almamışlar?" sesleri) Üç defa kaza geçirdiğini ispatlayacağım şimdi size. 
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HAYRt DOĞAN (Antalya) — Yozgat nere, Sinop nere... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Sinop'ta seçmenlere ziyafetlerin verildiği gemi, 3 gün 

süreyle limanda kalmıştır. Tekrar ediyorum, bu seyahatin devlete toplam zararı, 500 milyon 
Türk Lirasıdır. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sen hiç denizde seyahat ettin mi? ^ 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ben, İstanbul Üniversitesi mezunuyum rdemin bir ar

kadaş soruyordu-arkadaşlar çok iyi bilirler benim nasıl denize girdiğimi. 
Türkiye Gazetesi, "verilmiş sadakaları varmiş" diyor ve devam ediyor: "Bakan emriyle, 

Karadenizde çocukları gezdiren şehir hatları vapuru batma tehlikesi geçirdi. Ulaştırma Bakanı 
Yaşar Topçu, seçim bölgesi olan Sinop'ta yapılacak çocuk şenlikleri için bir gemi tahsis edil
mesini Türkiye Denizcilik İşletmelerinden istedi ve Fahri Korutürk gemisi hazırlanıp gönderil
di; yani, kenarlarına birkaç saç kaynatıldı ve öylece açık denize gönderildi. Liman içi sefer yap
ması için inşa edilen 20 milyar lira değerindeki gemi, Karadeniz'de 3 defa batma tehlikesi ge
çirdi." Gemiye acımadınız, anladık; ama, o ufacık masum çocuklara da mı acımadınız? Al
lah'tan korkun, Allah'tan... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Allah'tan sen kork. , 
MAHMUT ORHON (Devamla) — "Armatörler Birliği Başkanı Gündüz Kaptanoğlu, hayret 

ettim, son derece hatalı bir iş diyor." Gemiciler söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Devam edi
yor: "35 yıllık denizci, DYP Üsküdar İlçe Başkanı İhsan Er, bir denizci olarak, bu işin mantı
ğının olmadığını düşünüyorum. Bu, ayıp bir şey. Her bakan, kendi seçim bölgesine, düşünme
den, gemi göndermeye kalkarsa, bu, yol olur. Bu olay, Sinop'ta, hatta bütün Karadeniz Bölge
sinde partimize zarar Vermiştir" dedi. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulundan Cengiz Kap
tanoğlu ise, Bakan Yaşar Topçu'yu kastederek, tehlikeli iş yapmış demekle yetindi." 

.'.' ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Daha ne kadar gazeteniz var? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bunlar, bizim gazetemiz değil, Türkiye Cumhuriye

tinde yayımlanan gazeteler. Bu da, Sayın Bakanın kıyağını anlatan bir başyazı. Fazla okumak 
istemiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Oku, iyi oluyor, oku" sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Çeteye bak... Eski çete... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet, "Yılbaşı öncesi, Bakanlığı, bağlı kuruluşların 

araçları ve birçok bürokrat, siyasî gösteri maksadıyla Sinop'a götürülmüştür.Yeğen Ülkü Top
çu'ya lojman verebilmek için, Bakanın yazılı talimatıyla Bakanlık genel müdürlerinden Kara 
Ulaştırma Genel Müdürü Yaşar Çoban'ın lojmanı boşaltması ve Ülkü Topçu'ya verilmesi bil
dirilmiştir." 2.1.1992 tarihli gazeteden... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Mahmut, ben seni akıllı sanırdım... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — "7.2.1992 ve 12.11.1992 tarihli Bakanlık genelgeleri 

yayımlanarak, bakanlığa bilgi vermeden..." 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Şeker Bayramında niye şeker aldın, Kurban Bayramında 

niye kurban kestin diye de sor bari! 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet... 
"...Sayın Yaşar Topçu, TÜRKSAT ihalesiyle ilgili olarak verdiği beyanatında, ihaleye Ba

kanın ve Başbakanın karışmasını yermiş olmasına rağmen..." 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Allah'tan kork be! 
MAHMUT ORHON (Devamla) — "...kendisi -burada gördüğünüz- üç tane genelgeyi ya

yımlayarak -tarihlerini okumuyorum- Bakanlığa bilgi vermeden ödeme yapılması, ihale ve 
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sözleşmelerden önce bakanlık görüşü alınması konusunda bağlı kuruluşlara talimat vermiştir 
ve suçu sabit olmadan suçu sabitmiş gibi, TÜRKSAT'la ilgili, PTT Genel Müdürünü kamuo
yuna ilan etmeye çalışmıştır, âdeta davul ve zurnayla..." Bu mu ciddiyet? Bunu, bir hukuk 
adamına yakıştıramıyorum. Şimdilerde kendisi, TÜRKSAT'a can yeleği gibi sarılıyor. 

Yeğen Gürsel Şensoy, Ankara Bahçelievler 1 inci Caddedeki lojmanın kiralık lojman ol
masına rağmen, 30 milyon Türk Lirası tutarında tadilat yaptırmıştır. Bu tadilat, h'angi öde
nekle yapılmıştır; ödeneği yoksa, hangi firma, hangi nedenlerle bunu bedelsiz olarak yapmış
tır? O firmayı siz benden iyi biliyorsunuz; Doğusan'dır. (DYP sıralarından gürültüler) 

Her hafta sonu, bir Doğan, bir de Mercedes araca sivil plaka takılarak, seçmenlere ve böl
ge milletvekillerine tahsis edilerek Sinop'a gönderilmektedir. 

Seçimler sırasında İstanbul'da aynı uygulamaya karşı çıktığı için, bir genel müdür görev
den alınmıştır. Devlet kesesinden seçim yatırımı yapılmıştır kısaca. (DYP sıralarından gürültü
ler) ; 

Evet. Türk Hava Yolları bürokratlarının yaptığı saltanat seferini de burada anlatmak isti
yorum. 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — Semra'nın yaptığı gibi mi? 
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Türk Hava Yolları bürokratlarının yaptığı ve gazete

lerde, saltanat seferi diye belirtilen, sırf iki bürokratı ailelerini ve dostlarını İstanbul -Nis (Ni
ce) arasında götürmek için yapılmış olan özel seferin hesabını Sayın Bakanın nasıl vereceğini 
merak ediyorum. Sayın Bakan, burada çıkıp, bundan çıkıp, bundan kolay ne var, Türk Hava 
Yollan bana bağlı bir kuruluş değil diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkacaktır. Doğru mu Sa
yın Bakanım? Size bağlı değil;.. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Konuşmana bak be, sen konuşmana bak. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ancak, bu seferin, Ulaştırma Bakanlığına bağlı olan 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izniyle yapılacağını muhakkak biliyordu. Bilmiyorsa, zaten 
koltuğu boşuna işgal ediyor demektir. İzin verilmiş ise, hangi gerekçeyle verilmiştir? İzin veril
memiş ise, izinsiz ve yetkisiz olarak özel sefer yapanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
Bir uçağın fiyatı yaklaşık 65,5 milyon dolar olduğuna göre, buna nasıl göz yumulmuştur? Al
lah'tan korkmadan, özel uçak gibi nasıl uçurtulmuştur? Gazetelerden öğrendiğimize göre, bu 
bürokratlar, özel otel paralarını kendilerinin ödediklerini beyan etmektedirler. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Mahmut, bırak şu gazeteleri. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Görevli olarak seyahat yapmışlarsa, otel paralan ni

çin devlet tarafından karşılanmamıştır? 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Mahmut, sana kim yazdı da verdi bunları? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Muhterem eşlerinin görevlerini de ayrıca merak edi

yorum. Birazcık balayı seyahatine benziyor bu seyahat. Bu seyahat, devlete 560 milyon liraya 
' mal olmuştur; bunun hesabını kimler verecek? Ek sefer diye kılıf uydurulabilir; ancak, salta
nat seferi, ek sefer tarifesine de uymaz; çünkü, asıl sefer bir gün sonradır, ek sefer bir gün , 
önce olmaz. 

24.6.1992 tarihli Hürriyet Gazetesindeki yazının çıkmasından bir gün sonra, yani 25.6.1992 
tarihinde yapılacak olan KİT Komisyonu toplantısı, 24.6.1992'de, bir telgrafla iptal edilmiştir. 
Bu kaçışın sebebi nedir;, hesabını veremediğiniz için midir? Bunların cevaplarını geçiştireceğinizi 
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ve demagoji yapacağınızı biliyorum. Hedefim, Yüce Milletin konuyu öğrenmesi ve tartışması-
dır. Yaptığım açıklamalar, konunun boyutunun ne kadar ciddî olduğunu göstermektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Önerge kadar ciddî! 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ancak, bir olayı -daha evvel de açıkladığım gibi- cid

dî bulmayan, vatandaşın ıstırabına gülüp geçen babalar iktidarının, konunun üzerine gitmesi 
mümkün değildir. 

HAYRt DOĞAN (Antalya) — Analar iktidarı bitti, babalar iktidarı başladı! 
MAHMUT ORHON (Devamla) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu iktidar, kendi 

içinde uyumsuz olduğu kadar, günlük yaşayan bir iktidardır/Sayın Başbakanın kendisi de bu
nu daha evvel, "dün dündür, bugün bugündür" sözleriyle, yakın zamanda ise "duvarın öbür 
tarafı ve bu tarafı" sözleriyle açıkça itiraf etmiştir; "konuşan Türkiye" demesinin sebebi de 
budur. Siz ne konuşursanız konuşun, ben bildiğimi yaparım anlamına, milleti dinler gözüküp, 
kendi bildiğini yapmaktadır. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOÖLU (Çorum) — Mahmut, sen temiz çocuksun, bırak şu kâ
ğıtları okumayı. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, konuşmanızı yavaş yavaş toparlayınız. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Hemen bitiriyorum. 
Sayın Başbakan, kendi tabiriyle, "pislikleri temizlemekten başımda saç kalmadı" demiş

tir; doğru mu? Bildiğiniz gibi, Sayın Başbakanın 1980'den önce de başında saç yoktu, öyleyse, 
temizlediği pislik, bizim pisliğimiz değil, 1980'den önceki kendi icraatlarının pisliğidir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, konuşan Türkiye istiyor, düşünen Türkiye istemiyor; çünkü, düşünen Tür
kiye, geçmişi hatırlar ve dün, "yürümekle yollar aşınmaz" diye beyanat verenlerin, bugün, yü
rüyenleri nasıl coplattıklarını hatırlatır; Babanın polisinin kimleri copladığı da gazetelerde açıkça 
belirir. (DYP sıralarından, "kimleri coplamış?" sesleri) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bu önergeyi sen mi verdin? 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — 1980 öncesini öp de başına koy sen; 1980 önceki aklandı, 

onun hesabı verildi. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Teşekkür ediyorum ve anlatıyorum: 
Bununla da kalmaz, bu laftan sonra, ölen 5 bin tane vatan evladını ve 70 tane cezaevinde 

çürüyen kimi hasta, kimi sakat gençleri hatırlatır ve bütün bunları unutup, milletle dalga geçer 
gibi, "ben, arkamdan kan ve göz yaşı bırakmadım" diyenleri hatırlatır; arkasından, yoklukla
rı, kuyrukları hatırlatır. Bu ise, baba, oğul, hatta kayınbirader iktidarının işine gelmez. 

ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Önerge üzerinde konuş, ne konuda konuşuyor
sun sen? 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Düşünen Türkiye, 2000'e Doğru Dergisinin yazdıkla-
, rtnı, orada bahsedilen beşli çeteyi ve onları yönetenleri hatırlayacak ve hükmünü verecektir. 

ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Demokrasi ayıpları... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu yazı, dünyanın neresinde çıksaydı, o hükümet isti

fa eder ve kendisini temize çıkardıktan sonra göreve dönerdi. Bu büyüklüğü gösterecek iktidarı 
görmedik, göreceğimizi de sanmıyorum. Anlaşılan, Güler İleri'ye ve Ali Yıldız'a yazık oldu. 
(DYP sıralarından "Kimseye yazık olmadı" sesleri) 

AHMET SAYlft (Burdur) — Sen işine bak. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade edin, sayın konuşmacı sözlerini bağlıyor. 
Buyurun efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Şimdi sizlere 2000'e Doğru Dergisinden birkaç pasaj 

okuyup konuşmamı bağlayacağım. 
"Demirel'in iş bağlama merkezi", "kayınçonun bürosundaki beşli çete" İş bağlama mer

kezinin as elemanları" "İşte, Demirel'in iş bağlama merkezi: Ekibin başında Nazmiye Demi
rel'in -sabahtan beri söylüyorsunuz ya- küçük kardeşi, Süleyman Demirel'in kayınbiraderi, ka
yınço Ali Şener var. Merkezin diğer üyeleri ise, Devlet Bakam Cavit Çağlar, Devlet Bakanı Ömer 
Barutçu, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tdare Amiri Samsun 
Milletvekili Nafiz Kurt. Bu ana kadroya bağlı olarak çalışan üyelere; DYP'nin para işlerinden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özden özbilun, Genel idare Kurulu üyesi Erman Yerdelen 
ve Uğur Gümüştekin." 

BAŞKAN — Sayın Orhon, bir dakika müsaade ediniz. Eğer o yeşil renkle çizdiğiniz yerle
ri okursanız -buradan görüyorum- çok zaman alır; lütfen bağlayın efendim. 

MAHMUT ORHON (Devamla)— Onu atlayacağım Sayın Bakan. 
Buna ilave olarak, ikinci sayısında aynen şunları diyor: "Haberde adı geçen bakanlar, mil

letvekilleri ve bürokratlardan hiçbir açıklama gelmedi. Tebrik telefonları, yeni bilgiler, beşli 
çeteye eklenen mafya babaları." İkinci sayısında, "bir de inci Baba çıktı" diyor ve tnci Baba'yla 
Sayın Başbakanın elele resimleri yer alıyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bağlayın... Sözünüzü keseceğim yoksa. Lütfen... 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Bu nasıl doktor? Diploma hırsızı!.. (DYP sırala

rından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ve burada, Devlet Hava Yollarının başına getirilen in

sanlardan bahsediyor. ' ':y-
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Kötü doktor!.. Diploma hırsızı!.. (DYP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade edin, bağlasın efendim. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Sayın Başkanım, resmen hakaret ediyorlar. 
BAŞKAN — Hayır hayır, yok; ona İzin vermeyiz. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bunların zapta geçmesini özellikle istiyorum. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN —Tamam efendim. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, bırakın, bağlasın. Sayın milletvekilleri, lütfen... (DYP sırala

rından gürültüler) Müdahale ederseniz, zamanını uzatırım; lütfen... Bırakın bağlasın; Sayın 
Bakan cevap verecektir. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Türk Hava Yollarının ihtiyacı olmadığı bilindiği için 
Koalisyon Hükümetinin yeni oluşturduğu yönetimin, geriye kalan 8 uçağı almayacağı ve an
laşmayı iptal edeceği sanılıyordu; ancak, yeni yönetim, geriye kalan 8 Boeing-737'den başka, 
5 adet daha sipariş etti, ayrıca 5 adet de Airbus 340 almaya karar verdi. Boeinglerin 5 adedi 
geçen hafta geldi; hem de gelen uçaklar için hiçbir alt yatırım olmamasına rağmen. Bu alelace
le alımlar herkesi şaşırtıyor. Son gelen Airbus uçaklarının fiyatı 65,5 milyon dolar. Uçaklar, 
,10 yıl geri ödemeli banka kredisiyle alınıyor, faizleri de biliniyor. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu )— Sahtekâr doktor! 
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MAHMUT ORHON (Devamla) — Kredi alındığı için, uçak alımıyla ilgili kurum Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı; Müsteşar, Tevfik Altınok. Altınok, Koç'tan izin alınarak bu göre
ve geldi; Koç'taki görevi, Koç Holding firmasının başkan yardımcılığı ve Koç-Amerikan Bank 
Yönetim Kurulu Başkanlığıydı. Boeinglerin Türkiye temsilcisi de Koç firmasıdır; dikkatinize 
sunuyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Orhon, sözünüzü kesmek zorunda bırakmayın beni. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Hemen bağlayacağım. 
BAŞKAN — Nasıl hemen bağlamak bu?... (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Ayrıca, Koç firmasından gelen Tezcan Yaramana da, 

gene bu kuruluşların başındadır ve de çok kabiliyetlidir; Koç firmasının iflas eden Asilçelik 
Şirketini devlete satarak Koç'u kurtarmıştır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, bu rezalete son verin artık. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Fazla uzatmıyorum, bağlıyorum. 
Bu rezaletse, bu mecmuayla ilgili dava açarsınız; kazanırsınız, temize çıkarsınız. Eğer da

va açmıyorsanız, hiçbir cevap da gelmiyorsa, bu rezaleti kimin yaptığını yüce milletin takdirle
rine sunuyorum. (DYP sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından alkışlar) Konuşmayı daha 
fazla uzatmıyorum. 

Son olarak şunu söylüyorum... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Son olarak söylüyor. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Eğer mert iseler ve kendilerine güveniyor iseler, Hü
kümetin de kendilerinde olduğu bir dönemde adaletten korkmasınlar. Gerçekten şeffaflarsa 
ortaya çıksınlar ve bu önergeye erkekçe ve açıkça olumlu oy versinler. (DYP sıralarından gürül
tüler) Yüce milletin ve Yüce Meclisin karşısına çıksınlar. 

Yüce Meclisi ve yüce milletimi bu duygu ve düşüncelerle selamlarken Allah'ın, bu milleti, 
hırsızlardan, soysuzlardan... (DYP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) koruması dileğiyle 
konuşmama son veriyor, hepinizi ve yüce milletimi saygıyla tekrar selamlıyorum. (DYP sırala
rından gürültüler; ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyeleri, 
bu memleketi hırsızlardan, uğursuzlardan koruması için Allah'a dua edecektir, bence, faydalı 
bir şey söyledi. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

3. — Devkt Bakanı Ömer Barutçu'nun, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un kendisine sataş
ması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan Ömer Barutçu'ya, bizim de tespit ettiğimiz ölçüde ve 
konu kendisiyle ilgili olmadığı halde, belli ölçüde isminden de söz edilerek sataşma oldu. 

Sayın Topçu, izin verirseniz önce, Sayın Barutçu'ya söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Barutçu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Burada daha evvel konuşan Anavatan Partisi sözcüsünün sataşması üzerine söz almış bu

lunuyorum; vaktinizi fazla almayacağım. 
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Sayın sözcü, beşli çeteden bahsetti. Çeteyi değil, çeteleri şu grupta arayacaksınız; bizde 
aramayın. Mahkemeye gittiniz. Başka bir yerde aramayın; bu bir. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP Sıralarından gürültüler) 

İkincisi; öyle, lafı söyleyip buradan gitmeyin. Ali Şener'in devletle herhangi bir şeyini bu
lun, milletvekilliğinden istifa edeceğim. Öyle sahtekârlık yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ben söylemiyorum, dergi söylüyor. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Üçüncü olarak söyleyecek olduğum 

şey şudur: Ben, orada çıktığı anda mahkemeye verdim, 1 milyar liralık tazminat davası açtım. 
Ben Bakanım; mahkemeyi etkilememek için başka bir şey söylemiyorum. Burada bu talihsiz 
konuşmacı Grup adına konuşmuştur. Burada söylediklerinizi ispat etmeye mecbursunuz. Be
nim hakkımda gensoru vermezseniz, sizi namus ve haysiyet celladı ilan ediyorum. 

Hürmetler ediyorum Yüce Meclise. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ben söylemiyorum, dergi söylüyor, dergi. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, yeter artık, bırakın. Sayın Bakan mahkemeye verdiğini söyle

di. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? (DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Bir dinleyelim efendim. 
Sayın Güney, buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz yerimden ifade etmek is

tiyorum. Sayın Devlet Bakanının, Grubumuza hitaben yapmış olduğu "Çeteyi burada arayın" 
sözünü kendisine iade ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

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) (Devam) 

BAŞKAN — Gensoru açılmasına ilişkin önerge üzerindeki görüşmelere deyam ediyoruz. 
Efendim, gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, hakkında gensoru verilen Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'yu davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Topçu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Anavatan Partisinden bir grup milletvekilinin hakkımda verdiği gensoru önergesini hep 

birlikte dinledik. Önerge sahiplerinin mensup olduğu Grup adına yapılan konuşmayı da, bü
yük bir dikkat ve esefle dinledim. 

Burada hazırlığımız, önergede yapılan ithamlar içindi; ama, gördük ki, verdikleri önerge
yi gülünç bulanlar, o önergede yaptıkları ithamlara kendileri de inanmayanlar, devlete muha
lefeti düşmanlık seviyesine getirmiş bir derginin yazdıklarını buradan okuyarak hakkımdaki 

— 323 — 



T.B.M.M. B : 90 30 . 6 . 1992 O : 2 

gensoru iddialarını sürdürmeye çalıştılar. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben o 
dergiye cevap vermem; ben o dergiyi dava ettim; hakkımda her yazılana da cevap vermek zo
runda değilim. Akşama kadar, bir politikacının hakkında, yüz çeşit şey yazılır. Onların hepsi
ne cevap verilmez. Onların hepsine cevap vermeye kalkarsanız, ömrünüz yetmez. Burada "Siz 
buna açıklama göndermediniz, tekzip etmediniz" diyorsunuz; başka işimiz mi yok?.. Herkes 
istediğini söyleyecek, zamanı gelince cevabını alacak. Bunları, şu gensoru önergesine yazsaydı
nız da, ben size başka cevaplar verseydim. 

Mamafih, Sayın Başkan müsaade ederse, bu gensoru önergesine cevap vermek, için hazır-
ladığım notların bir kısmını, arkadaşlarımızın söylediklerini tekrardan kaçınarak, bu konuya 
hasrederim, siz de bu konuyu öğrenmiş olursunuz. Bu arada değerli Refah Partisi Grubu söz
cüsü arkadaşımızın, biraz da bize sitemle söylediği "Niçin bunları cevaplamıyorsunuz, öğre
nemiyoruz?" lafı da, cevaplanmış olur. 

Peşinen söyleyeyim ki, bu Mecliste bulunan herkes, altına imza attığı önergeyi dikkatle 
okumalı ve öyle imzalamalıdır; yaptığı ithamın ne olduğunu, nereye gittiğini iyi bilmelidir. Boş 
kâğıdı imzalayıp, önergeye öyle ortak olmuşsa, sonucuna da katlanmalıdır. İşte bu önerge, böyle, 
çok dikkat edilmesi gereken bir önergedir. Neden dikkat edilmesi gereken bir önergedir?.. Çünkü, 
bu, gerçek anlamda bir denetim önergesi değildir. Bu önerge, 1987'den bu yana sürüp gelen 
bir kin ve öfkenin, benim Bakan olmamla doruk noktasına çıkmış olmasının tezahürüdür. Bu 
önerge, tam bir kinizm örneğidir. (ANAP sıralarından gürültüler) Siz daha yeni geldiniz, biraz 
sabredin, Ben buraya Bakan olduğum için az çıkıyprum. Biraz sabredin... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Biz, zaten sabırlıyız. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Parlamentoya girdiğimden beri, 
bu çatı altında, geçmiş Anavatan Hükümetlerine karşı -ki, bunları en çok dinleyenlerden birisi 
Sayın Mahmut Örhon olmuştur- Yaptığım, reddedilmez, haklı eleştiriler, bu Anavatan Partisi 
Grubunu -yeni gelen arkadaşlarıma anlatıyorum- hop oturtmuş hop kaldırmıştır. 

Bu kürsüden, bugün mensup olduğum Grubun oturduğu bu yerde oturan Anavatan Par
tililere dönüp, "Yapılacak ilk genel seçimde sizi bu tarafa alacağız" diye çınlayan ses, Anava
tan Partisinin 18 inci Dönem milletvekillerinin kulaklarından hiç gitmedi. (DYP sıralarından 
"bravo" sesleri ve alkışlar) 

Derken, Anavatan Partisini bekleyen akibet kapıyı çaldı ve bendeniz Ulaştırma Bakanlığı
na getirildim. Anavatan İktidarı, yine ilk darbeyi bendenizden yedi. "Koskotas" diye basında 
yer alan TÜRKSAT Uydu ihalesinin soruşturmasını müfettişler tamamladı. Sonuç: Ağır ceza
da, Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine göre, ihaleye fesat karıştırıp, menfaat temin 
etme suçundan yargılanma. Dikkat ediniz, önergeye göre Anavatan Partisinin çok değerli bü
rokratları hakkında, kamuoyunda, yanlış izlenimlere sebep olacak, asılsız iddia ve beyanlarda 
bulunmuşuz ve devlet geleneklerine aykırı ve kural tanımaz tavrımızla, Bakanlığı kendi aile 
şirketimiz gibi yönetmeye kalkmışız!.. 

MEHMET RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Doğru... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dinleyin o zaman. 
Bu ithamı kim yapıyor?.. Sekiz yıl, devleti aile şirketi gibi yönetenler; hukuk, Anayasa1 

ve kural tanımazlığı müseccel olan bir partinin bazı mensupları yapıyor (DYP sıralarından 
/"bravo" sesleri, alkışlar) Bir hükümette, aynı anda, aynı aileden 4 kişinin yer aldığı partinin 
mensupları.. 
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Ne yapmışız değerli bürokratlar hakkında?.. Asılsız iddialarda bulunmuşuz... Bir soruş
turma yapmış Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu bizden önce. Yüksek Denetleme Kuru
lu, bana mı bağlı?.. Hayır. Bir soruşturma yapmış Ulaştırma Bakanlığı müfettişleri... Bu mü
fettişleri bizim Hükümetimiz mi tayin etmiş?.. Hayır. Bu müfettişler, ifadeleri zorla, işkenceyle 
mi almışlar? Hayır.. Bu ifadeleri verenler, ifadelerini imzalamışlar mı?.. Evet imzalamışlar, Dos
yadaki belgeleri imzalayanlar kimler?.. Anavatan İktidarının bürokratları. Peki asılsız olan ne?.. 
Asılsız olan ne?.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sonuç.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hadi diyelim ki, bizim dosyadan 

aldığımız, aynen aldığımız ifadeleri beğenmediniz... Bakanlık müfettişleri, bu bürokratların, 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinden şevkini istedi, yani görevi kötüye kullanmaktan 
şevkini istedi, savcılık da dava açtı. Savcılık bizim emrimizde mi?.. Mahkeme dosyayı okudu, 
"Bu dosyaya göre sanıkların suçu 240 inci maddeye göre, görevi kötüye kullanma değil; ihale
ye fesat karıştırıp, menfaat sağlamaktır" dedi, ağır ceza mahkemesine sevk etti. Yarın üçüncü 
duruşması yapılacak. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sonuç?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Acele etmeyin canım, yarın üçüncü 

duruşmasını yapıyor, sanıkları bırakmıyor mahkeme. Duruşmadan vareste tutulma talebinde 
bulunuluyor; Mahkeme, "Hayır bu dosya ciddî bîr dosyadır sizi bırakamam, duruşmadan va
reste kılamam." diyor... 

M. RAUF E R T E K I N (Kütahya) — Adam idam talebiyle yargılanıyor; beraat ediyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Demek ki, bu gensoruya göre 

mahkemenin kararı da asılsız. Öyle mi?.. Aslı olan ne?.. Bu, beylerin bize yönelik kinidir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — öyle bir şey söylenmedi, sizin tutumunuz yadırgandı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yasa ve kural tanımazmışız!.. Yasa 

ve kural tanımazlığımıza bir örnek verseydiniz, belki bir ciddiyeti olurdu; ama, ben size örnek 
vereyim. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Gemi hadisesi... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gemi... Dinle, gelecek... Öyle ör

nek verseydiniz... Gelecek... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Demagoji yapma. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder misiniz? 
Sayın Nevşat Özer, o grupta en çok konuşan sizsiniz, lütfen... 
Bakan, konuşmaları sessizlikle dinledi... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Demagoji yapıyor. 
BAŞKAN — Oturun efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA ROKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Demagoji yapmıyorum, belgele

re dayalı olarak konuşuyorum; burada okurum hepsini. Başkan müsaade ederse, zamanımdan 
saymazsa, okurum. (ANAP ve RP sıralarından "oku oku" sesleri) 

Müsaade etsin okurum; mahcup olursunuz. (ANAP ve RP sıralarından "oku oku" sesleri) 
BAŞKAN — Zaman sizin için de işliyor Sayın Bakan. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Evraklarda değişiklik yapılıyorsa Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin... 

— 325 — 



T.B.M.M. B : 90 30 . 6 . 1992 O : 2 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Keyfi yönetime bir örnek vere
yim: Ben Bakanlığa geldiğimde, uygulanmamış, aylarca bekletilmiş, uygulanmamış 20'den fazla 
idare mahkemesi kararı vardı; yürütmeyi durdurma kararı, iptal kararı... Tümünü ben uygula
dım. • • • • • ' 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Zamanı gelmemişti. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onların zamanı çoktan geçmişti. 

Ben avukatım; sen öğren de gel. 
Şimdi, kural ve yasa tanımaz kim; sizin hükümetiniz mi, ben miyim? Bakanlığı aile şirketi 

gibi yönetiyormuşum!.. Görenler Allah için söylesin; bunu, bu Mecliste hiç söylemeyecek bir 
grup varsa, sizsiniz. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP ve RP sırala
rından gürültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Bakan, yalan mı, doğru mu? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bakanlığa geldiğimde durum neydi; 

dinleyin... 
Bakanlığın bütün kademelerinde bağlı ve ilgili kurumlarında sorumlu bürokratlar vardı. 

Bunların yasalarla, yönetmeliklerle, talimatlarla belirlenmiş görevleri vardı; yapılmış işler, alınmış 
kararlar vardı; ama, üst kademelerin, alt kademelerin yaptığı işlerden, yürüttüğü işlerden ha
berleri yoktu, ya da, bir genel müdürlüğün yürüttüğü işlerden, genel müdür yardımcılarının, 
daire başkanlarının haberleri yoktu. Sorduğumuzda, sorumlu genel müdür, işi yürüten daire 
başkanı için "benim, o zatın yaptığı işlerden genellikle haberim olmazdı. O zat, Sayın Yusuf 
Bozkurt ÖzaPın adamıydı, talimatları ondan alırdı" ya da "Hanımefendinin adamıydı, onun
la işini yürütürdü" cevabını vermiştir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —Kim onu diyen? (DYP sıralarından "yalan mı?" sesle
ri, gürültüler) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yahut "falanca bakandan tali
mat alırdı, bizim haberimiz olmazdı" cevabını almışızdır. , 

Bakanlıkça yürürlüğe konmuş bir yönetmelik için "O, dışarıda falanca zatlar tarafından 
hazırlanıp getirilmişti. Bize böyle olacak dediler sesimizi çıkaramadık" cevabını almışızdır. 

ALİ ER (İçel) — Kimden?.. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bühtan ediyorsun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Başında bulunduğu genel mü

dürlüğün yaptığı yazışmaları, bizzat daktilonun başında yazıp, kalemden getirttiği numarayı 
ekleyip iş yürüten genel müdür yardı. Muavinlerin işlerden haberi olmuyordu, herkes sırtını 
bir yere dayamıştı, Bakanlık dışardan yönetiliyordu... 

- , • • • ' • . 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) — Sen de Cavit'e dayanıyorsun... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu, sadece Ulaştırma Bakanlı

ğında değil, başka bakanlıklarda da böyleydi. Kendisini şu anda burada göremediğim; ama, 
önergenin altında imzası bulunan bir bakan -eski, iktidarları döneminde- bana, aynı şeylerden 
yakınmıştı. 

Siz, ey imza sahipleri, bu önergeye imza koyanlar, bunlar olurken neredeydiniz?.. İçiniz
de, Parlamentoya yeni gelenleriniz var; ama sekiz yıldır burada oturanlar -başta Sayın Mah
mut Orhon- neredeydiniz?.. (DYP ve SHP sıralarından "uyuyordu" sesleri) 

Bizim aile şirketimiz falan yoktur; aile şirketi nasıl yönetilir biz bilmeyiz; siz onu, aranız
daki aile şirketi sahiplerinden sorun. ' ' ' 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — O sizin göreviniz, görevinize müdahale mi edelim? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz, Bakanlığa yeniden çekidü

zen verdik; herkes görevini biliyor, onu yasalar çerçevesinde yapıyor. 
Devlete karşı güven ve saygı, devlette görev alanların devlet adamlığı vasfına bağlıymış!.. 

Bunu, iktidardan düşünce mi anladınız?.. (ANAP sıralarından gürültüler) Biraz geç oldu. 
Anavatan Hükümetinin bir Ulaştırma Bakanı, pilotluk tecrübe uçuşlarını Devlet Hava Mey

danlarının uçaklarında tamamlama hevesiyle, uçağın iniş takımlarını ve gövdesini bozarken, 
lastiklerini parçalarken, Fransa'da tamir için dokuz ay kalıp, milyarlar ödenirken, Devlet adamlığı 
vasfı aklınıza gelmiyor muydu?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Yapmamıştır. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu önergede imzası bulunan Sa
yın Kalemli Kütahya'da, önceden imzalatılmış bir geliştirme fonunun çeklerini seçimlerde ter
cih oyu için hovardaca dağıtırken, bu davranışı ile kendisini devlet adamı mı sayıyordu?.. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

, Ya siz, memleketinde bana arkamdan "hırsız" diyen Sanayi eski Bakanı Rüştü Kazım Yü
celen, plakası olmayan tuz kamyonlarından, seçim kazanmak için aldığınız yüzlerce kişiden 
bahsetmeyeceğim. 1991 milletvekili seçimlerine 15 gün kala, Devlet Hava Meydanları Genel 
Müdürlüğünün helikopterleriyle, Esenboğa'dan Konya'ya, oradan Anamur'a, Anamur'dan Ada-
na'ya, Adana'dan Esenboğa'ya yaptığınız uçuşların kirasını ödediniz mi?.(DYP sıralarından 
"bravo" sesleri, alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz ödediniz mi? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Devlet adamlarının güvenilirliği, 

dürüstlüğünden gelmiyor mu?.. 
Peki, seçilemeyen Çevre Bakanınız, aynı helikopterleri, seçime 12 gün kala Konya Ereğlisi 

ve Konya'da uçurduğunun bedelini ödemiş mi?.. Hayır, ödememiş. 
Bu mahallî seçimlerde Devlet Hava Meydanlarının helikopterlerini ben de kullandım. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — O ayrı; ama, bakan değilken... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — İsterlerse gösteririz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hay hay, gösterelim. Yanımda, 

burada. 
"Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Ankara 29.5.1992 
Genel Müdürlüğünüz tarafından Partimiz Genel Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Yaşar 

Topçu emrine, fatura bedeli tarafımızdan ödenmek ve karşılanmak üzere, (falanca, falanca, 
falanca) haziran günlerinde bir helikopter tahsisini rica ederim." 

Faturası bende, merak eden varsa gelsin. (ANAP sıralarından "Hangi haziran?" sesleri) 
Hayır efendim, 1992'nin haziran ayından bahsediyoruz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bunlar Seçim Kanunu gereği. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, evet Seçim Kanunu gereği 

diye; sizinkiler de öyle... 
işte, başka bir şey daha... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — İsparta'nın hesabını verdi mi? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İsparta'nın semalarına Başba

kan seçim için gitmedi. Başbakan geziye gidiyor, sizinki seçimde... Ben onu soruyorum, ben onu 
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soruyorum; işte aradığım o. Siz, parti işiyle Devlet işini ayıramayacak kadar, birbirine karıştı
racak kadar zühul içindesiniz. Bunu anlatıyorum işte. Hani devlet adamlığı.. Hani devlet adam
lığı?.. Onu söylüyorum işte. Bu, bizim devlet adamlığı anlayışımız, o da sizin devlet adamlığı 
anlayışınız. Devletin malini, milyonlarca liralık malını, memleketinize götürmek için benzin 
parasını mı veriniz?... 

Başka ne yapmışız... Usulsüz icraatla tayin yapmışız, bürokratları önyargıyla görevden al
mışız... Tecrübe ve deneyimi olmayan akraba ve hemşehrilerimizi atamışız... Bunlara cevap ver
meyeceğim, arkadaşlar cevap verdi; yalnız, size bir sorum var: Benim Ulaştırma Bakanlığına 
atadığım tek bir yeğenim yoktur. "Yeğen" bizim mahallî bir hitap tarzımızdır; "emmi" ve 
"yeğen" deriz. Biz, birisini çağırırken "yeğenim" diye hitap ederiz. Bazen de tanıştırırken espri 
kabilinden "Bizim yeğen" deriz. Şimdi açıklıkla ifade edeyim ki, benim, kamuda görevli iki 
yeğenim vardır ve bunlardan birisi, bir bakanlığın taşra teşkilatında 13 yıllık mühendistir. Be
nim yeğenim olduğu için, iktidarınız tarafından sürülmek istenmiştir, bir başka bakan "ayıp 
oluyor" diye araya girmiştir, tayini öyle durmuştur, Sekiz yıldır bulunduğu yerdedir ve bir ka
deme terfi ettirilmemiştir. Merak edenler bakabilirler, halen aynı yerde mühendistir. 

İkincisi daha enteresan: İkinci yeğenim Bakanlığıma bağlı Türkiye Denizcilik İşletmele
rinde kamarottur. Yirmi yıla yakın bu işi yapar, gidin bakın yine kamarottur, yerinde duruyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sicili bozuk öyleyse. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Yakında kaptan olur!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Türkçede güzel bir söz vardır "Di

nime küfreden bari Müslüman olsa" diye. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Demin burada Doğru Yol Partisi sözcüsü konuşurken, Sayın ibrahim Özdemir'in köylü
sünün bana bağlı bir genel müdürlükte genel müdür olduğunu söyleyince "Niye tutuyorsu
nuz?" diye itiraz etti. Biz, sizin köylünüzün genel müdür yapılmasına karşı değiliz. 

İBRAHİM ÖZDEMlR (İstanbul)— Neye karşısınız? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz karşısınız... Önergeyi getiren 

sizsiniz. 
İBRAHİM ÖZDEMlR (İstanbul) — Siz yanlış yapmışsınız, biz koruyalım mı? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz, burada, Anavatan Partisi 

iktidarına "kardeşler, yeğenler, hemşeriler dayılar, teyzeler, bacanaklar..." diye bir önerge ver
medik. 399 sayılı Kararnameyi siz getirdiniz beyler. 399 sayılı Kararnameye göre, bir adamın 
devlette bir gün bile hizmeti olmazsa, özel sektörde geçmiş olan hizmetlerini toplarsınız, onu 
bir yere genel müdür tayin edersiniz!.. Devletteki deneyim, tecrübe iktidardan düştükten sonra 
mı aklınıza geldi; aklınız neredeydi?.. 399 sayılı Kararnameyi siz çıkarmadınız mı, altında im
zalarınız yok mu?.. 

İBRAHİM ÖZDEMlR (İstanbul) — Çekiştiremezsiniz ki, 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dışarıdan bir sürü insanlar ge

tirmişsiniz. Ben burada Denizcilik işletmeleri Genel Müdürünü çekiştiriyor değilim. Ben, De
nizcilik İşletmeleri Genel Müdüründen mennun olmasaydım görevden alırdım ve ona siz mani 
olamazdınız. Ben çekiştirmiyorum da... Bana "hemşerinizi getirmişsiniz" diyorsunuz. Kimi 
getirmişim?.. 22 yıl bürokraside tecrübe kazanmış, Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığına kadar 
gelmiş bir zatı, almışım, burada oturan grubun, yoldan geçerken alıp genel müdür yaptığı bir 
zatın yerine oturtmuşum. (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM ÖZDEMlR (İstanbul) — Yanlış. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Benim görevden aldığım o zat 
kim?.. Onu da kötülemek için söylemiyorum, "yoldan geçerken" derken kötülediğimi sanma
yın, sakın ha; ben, bürokrat kötülemeyi sevmem. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Çok ayıp... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, o anlamda değil. 
Benim görevden aldığım Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü 1989 yılının haziran ayında 

Genel Müdürlüğe mühendis olarak alınmıştır. Mahmut Orhon'un kulakları çınlasın. Aradan 
bir yıl geçmiştir, orada mühendis olarak çalışırken, HAVAS Genel Müdürü yapılmıştır; Mah
mut Orhon'un kulakları çınlasın. HAVAS Genel Müdürlüğünde 11 ay kalmıştır, oradan Devlet 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne getirilmiştir; Mahmut Orhon'un kulakları çınlasın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğruları yapın. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben ne yapmışım?.. Yerine hem-

şerimizi getirmişim;-yani, Sinoplu olanlar yükselmeyecek mi? Sinoplu olanın bir yere gelmeye 
hakkı yok mu?.. 

Ne olmuş?.. 22 yıllık bir bürokrat, genel müdür yardımcılığından genel müdürlüğe getiril
miş... Sonra neyriıiş?.. Biz, "yeğen" dedikleri Gürsel Şensoy'u genel müdür yardımcısı yapmı
şız!.. Sizinkinin devlette bir sene müktesebatı varken -o da Devlet Hava Meydanlarında- Dev
let Hava Meydanlarına Genel Müdür yapmışsınız. Şimdi kendisi itiraf etti, "Devlet Hava Mey
danlarında 7,5 yıl çalışmışlığı var" dedi. 7,5 yıl Devlet Hava Meydanlarında çalışmış bir elek
tronik mühendisi... Niye o genel müdür yardımcısı olunca kabahat oluyor da; sizin bir sene 
çalışmış makine mühendisiniz genel müdür olunca, bu mubah oluyor?.. (DYP ve ANAP sıra
larından gürültüler) Bakınız, bu konulara girerseniz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğruları yapın. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz doğruları yapıyoruz. Ben, 

inandığımı yapıyorum beyler. Sayın Ertekin, biraz sabrederseniz, doğrulan yapıp yapmadığı
mı biraz sonra göreceksiniz. 

Peki, siz deneyimli genel müdür arıyorsunuz öyle mi?.. Sizin doğal liderinizin, atanmasın
da Başbakan olarak imzasının bulunduğu bir genel müdür yardımcısı, 26 yıl PTT'de hizmet 
etmiştir ve tarafımdan genel müdür yapılmak isteniyor, kararnamesi 150 gündür Köşk'te bek
liyor; ne iade ediliyor, ne imzalanıyor!.. 26 yıldır PTT'de çalışıyor ve genel müdür yardımcısı 
olarak siz tayin etmişsiniz. Genel müdür emekli olduğu için, camiadan birini, bu şahsı genel 
müdür tayin edelim dedik, Çankaya imzalamıyor.. Kendisi, genel müdür yardımcılığını imza
lamış, genel müdürlüğü şimdi çok görüyor. İşte sizin deneyim anlayışınız.. (DYP ve SHP Sıra
larından alkışlar) 

Başka ne olmuş?.. Bizim yeğen, 1 milyon 295 bin liralık otel parası karşılığında ihale ver
miş!.. Buradan grup adına konuşurken imzasız mektup okuyacak kadar ciddiyetsizlik göste
ren arkadaşıma teessüflerimi söylüyorum. O iş için soruşturma yapıldı -dediğiniz doğrudur-
hiçbir müetahhit "bize telefon edildi" demedi, bir tek kişi... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — "İş için ödedim" diyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben imzasız ihbar mektupları ile 

uğr'aşamam. Bana sizin hakkınızda akşama kadar imzasız o kadar çok ihbar mektupları geli
yor ki, eğer onlarla uğraşmaya kalksam değil, benim, benim gibi beş tane bakanın ömrü de, 
yetmez. Ben ciddî bir adamım; altına imza atamayacak kadar medenî olmayan insanın sözlerini 
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burada dinlemem de, değerlendirmem de. Bu memlekette, iddiası olan, çıkar iddiasını söyler; 
eğer onu söyleyemiyorsa, benim ona yapacağım bir şey yoktur. Benim iddiam var, söylüyo
rum. 

Beyler, tesadüfen gittiğiniz ve eskiden beri arkadaş olduğunuz bir kimse, bir şirket yetkili
sinin, sabahleyin emrivaki yapıp, otel masrafı ve kahvaltı parasını ödemişse, ağırlama bu mu
dur? Ağırlama böyle mi olur? Ağırlamanın nasıl olduğunu siz bilirsiniz, siz çok iyi bilirsiniz... 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Siz o ağırlamaların nasıl olduğunu çok iyi bilirsiniz. Buna 
içiniz de inanan var mı? İçinizde inanan varsa bir soru sorayım: Kemer tatil köylerinde kalan 
milletvekillerinizin, bakanlarınızın dinlenme masraflarını çıkarın bakalım, siz mi ödemişsiniz? 
Bu ihaleleri o sebeple mi veriyorsunuz siz? 

Bu şirketi Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne Gürsel Şensoy mu getirmiş? Ha
yır, sizin Genel Müdürünüz Mustafa Özataner getirmiş. 1985 yılından bu tarafa bu şirkete 14 
ihale vermiş; 6 işi de ihalesiz vermiş. Daha sonra Gürsel Şensoy gelmiş, 5 ihale yapmış ve 5 
ihaleden de hiçbirisini bu alamamış bu şirket. Bu nasıl menfaat ilişkisi?.. 

Daha başka?.. 4 milyar 727 milyon liradan ihaleye çıkan bir işi, Gürsel Şensoy, yer teslimi
ni yaparken, bakmış, daha önce yapılmış olan keşifte yanlışlık olduğunu görmüş, bu keşfi ye
niden yaptırmış ve 1 milyar 200 milyon liralık fazlalığı kestirmiş. Bu nasıl ağırlamadır ki son
radan müteahhide zarar verir? Bu nasıl bir ağırlama?.. Belgesi burada, görmek isteyen var mı? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Niye ağırlıyor? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ağırlama yok. Genel Müdür Yar

dımcısı İstanbul'da görevli, KİT Komisyonu toplantısı var; otele gece kalmaya gitmiş, orada 
karşılamışlar. Ağırlama için bir insanın davet edilmesi lazım, "Seni Çırağan Otelinde ağırlayım" 
şeklinde önceden davet edilmesi lazım. Burada mikrofondan ifade etmek istemiyorum: Siz ve 
arkadaşlarınız bunları iyi bilir, onlar bu işlerin erbabıdır ve bu ağırlamaların da çeşitleri var
dır. Bir oda parası ile bir kahvaltıya, 1 milyon 295 bin liraya bu memlekette ihale alınıp satılı
yorsa, ihale-menfaat ilişkisi kuruluyorsa, şu sıralarda oturanların hiçbirisinin ağzını açacak hali 
olmaması lazım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Niye öyle söylüyorsun?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Niye öyle söylediğimi söylüyo

rum işte ve diyorum ki size, siz, bu önergede imzası bulunan bir sayın milletvekilinin ilişkisinin 
bulunduğu, akrabası olan bir inşaat firmasının sahibinin Kemer'deki tatil köylerinde konakla
mıyor musunuz canım? Biriniz fatura çıkarın... (ANAP sıralarından gürültüler) 

KEMAL NACİ EKŞİ (istanbul) — İsim söyleyin isim, kimseyi töhmet altında tutmayın. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İsim söylemiyorum. Ben ne ol

duğunu biliyorum. ' 
KEMAL NACİ EKŞİ (istanbul) — Niye töhmet altında bırakıyorsun? (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayalım efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Beyler, buraya getireceğiniz iddi

alara dikkat edin. Buraya iddia getirirseniz, altında kalırsınız. 
KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — iftiracı!.. Demagoji yapıyorsun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hiçbir şey yapmıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yavaş yavaş toparlayalım efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Deniyor ki, "Bu genel müdür 
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yardımcısının lojmanının tefrişini kim yapmış, ücreti hangi fasıldan ödenmiş? Bedava yapıl
mış..." Sayın Mahmut Orhon mu meraklısı; gel, burada fatura, gel gör. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Gelsin, göster. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Devletin kiraladığı lojmandır, ki

ralayan Gürsel Şensoy değildir. Yıllardır devletin icarındadır. Çıkan genel müdür fayanslarını 
kırmıştır, kapının kilidi kırıktır, kapı kilidinin aynası kırıktır, menteşesi kırıktır ve mühendis
ler gidip tespit yapmışlardır; basit bir boya badanayla birlikte, bu daire, 12 milyon küsur bin 
lira, artı KDV, toplam 13 milyon küsur bin liraya oturulur hale getirilmiştir. Gürsel Şensoy 
oturmasa da yapacaksınız zaten. Çünkü, daireyi teslim ederken öyle mi teslim edeceksin?.. Mu
kavelede hükmü var; "daire, alındığı gibi teslim edilir" diyor. Getireceğiniz işleri, hiç değilse 
biraz araştırıp da gelin; körü körüne, oradan buradan elinize tutuşturulmuş olan notları bura
da okuyarak, insanları itham ederken, ben buradan söyleyince niye gocunuyorsunuz? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hayır, gocunmuyoruz. Gocunma yok. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir yanlışı daha düzelteyim; Si-

nop'a gemi gitmiş, bu gemi üç defa batma tehlikesi atlatmış, 500 milyon liraya mal olmuş..." 
Bunların hepsi yalan. Gemiyi Denizcilik İşletmelerinden isteyen, Sinop Valisidir; resmî yazı bu
rada, elimde. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Siz talimat verdiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu gemide, yedekte bekleyen -

Fahri Korutürk gemisi- ve beklediği her gün 6 milyon lira masrafı olan bir gemidir; boşta du
rur, 6 milyon lira masrafı vardır. Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü uluslararası bir şenlik 
olarak on senedir kutlanan bir şenliğe, boşta duran gemiyi göndermiş... içi dolu değil. Bura
da, "Çocuklara acımıyor musunuz?" diye, öyle, bilmediğiniz işleri konuşmayın. Gemi Sinop'a 
boş gitmiş, Sinop'ta almış... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Gazetede yazıyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Canım, gazete haberiyle buraya 

gelirsen böyle olursun işte; mahcup olursun. Biz de sana diyoruz ki, tahkik et de gel. Gazete 
haberleriyle gelinir mi? Gazete haberiyle gensoru olur mu? 

Çocukları, şenlikte Sinop'ta dolaştırmış... Bu dolaştırmanın tutarı, gidiş-geliş dahil, Si
nop'ta kalışı dahil, bahsettikleri Sinopluların ve çocukların yedikleri yemek dahil, 76 milyon 
500 bin liradır. 

İBRAHİM ÖZDEMlR (istanbul) — Başka yere niye göndermediniz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Başka yerden istenmedi. İste de 

gönderelim canım; istediniz de göndermedik mi?.. 76 milyon lira... Ama, size söz veriyorum; 
bunu Sinoplulara anlatacağım, "Gemide yediğiniz sandviçleri, Anavatan Partisi Grubu size 
çok gördü. Çünkü, 1991'den öfkeleri var; Anavatan Partisine oy vermediniz, battılar Sinop'ta" 
diyeceğim anlatacağım. Yalnız, çocuklara da anlatacağım; o yemekleri çocuklar da yedi. Bu 
Grubun, bu önergeye koyduğu bu sözleri anlatacağım. (DYP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — İsabet olur. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gelelim, adam alma meselesine. 
Bakın, siz bu konuyu hiç açmayın, Şurada yanımda, getirdim, hepsi burada; biraz vakti

mi alır, sadece 4 yer sayacağım; Rize, Erzincan, Antalya, Nevşehir. Bu 4 yerde 20 Ekim 1991 
seçimlerinden önce aldığınız, yalnız bir KlT kurumuna aldığınız işçinin sayısı 800'dür. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 7 Haziran seçimlerinde Kütahya'da adam aldınız. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kütahya'dakini de söyleyeyim mi? 
Rakamlar burada; rakamlarını getirdim, yanımda. (ANAP sıralarından gürültüler) Burada du
ruyor. 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Bursa'ya gel. Ufacık mahallî seçimde, küçükcük be
lediye seçimlerinde, küçük belde seçimlerinde neleri aldınız, kimleri aldınız? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi gelelim uçak meselesine. 
Sayın Orhon dedi ki: "Sayın Bakan bana bağlı değil diyor, es geçiyor..." Yok canım; ben, Türk 
Hava Yollarının tasarruflarından dolayı "bana bağlı değildir" deyip, es geçmem. Ben Hükü
met üyesiyim; o tasarruflardan dolayı, bana bağlı olmasa bile, en azından müşterek sorumlu
luk sahibiyim; niye cevap vermeyeyim canım, hazır elime fırsat geçmiş, değil mi?.. 

M. RAUF ERTEKIN (Kütahya) —Eleman alacağız diye milleti aldattınız, her bölgeden 
40'ar adam aldınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zamanımız sınırlı, lütfen tamamlayınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Başkanım, tamamlıyorum; 

bu çok önemli. 
Şimdi, evvela şunu söyleyeceğim, sizi değil, o grubu rahatlatmak için söyleyeceğim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Alo Bilgi'den mi bahsedeceksin? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, başka şeyden bahsedece- -

ğim. . 
2000'e Doğru Dergisinde, Denürel'Ierin iş bağlama merkezi olarak gösterilen yerde, Ali 

Çetin Şener'in bürosunda, bizi çete üyesi olarak gösterip, iş bağlayan bakanlar olarak göste
rip, iş bağlanan yer olarak gösterip, bu yazıları yazdıranlar, yazanlar -ben dava ettim, başka 
bir şey söylemeyeceğim- ve onu buraya iddia olarak getirenler, ispat istemiyorum, bu kadar 
açık; tek bir işi orada bağladığımızı veya böyle bir şey olduğunu burada söylemezlerse, onları 
müfteri falan ilan etmeyeceğim, dünyanın en şerefsiz insanları sayacağım. (DYP ve SHP sıra
larından "bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Holdingler söylüyor, holdingler... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onu, sadece onu, adını, bir tane 

örnek- bakın, ispat istemiyorum dedim- bana bir tane iş söyleyeceksiniz, ben o işi orada bağla
mış olacağım; nasıl bağlamışsam... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ben söylemiyorum, holdingler söylüyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Canım, sen de iddia olarak geti-

riyorsun, ben de sana söylüyorum. Ben, çete üyesi değilim, ben, medenî bir insanım. Ben, si
lahlı değilim, siyaset yapıyorum. Bu grubun içerisinde benim karşıma alabileceğim, alacağım 
bir tek kişi yoktur, onların hepsiyle ben omuz omuza mücadele vererek buraya gelmişim; onla
rın omuzlarına basarak bakan olmuşuz biz. Ben çete değilim, onlarla savaş içinde değilim. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)— Alınan 5 tane uçağı da mı inkâr ediyorsun? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dur canım, dur, ona da cevap 

vereceğiz. Dur canım, bir dakika... Biz, 2000'e Doğru Dergisinin yazdığını ciddiye almıyoruz, 
sana cevap vereceğim; dur canım. , 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 5 tane uçağın alımının orada bağlandığı söyleniyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sevgili Orhort, yalnız; ben sen

den bir şey rica edeyim; madem sordun, dinle. 
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BAŞKAN — Sayın Mahmut Orhon, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bizden önceki yönetim, 1985 yı̂  

lından başlayarak 14 tane Airbus uçağı satın almıştır. Yalnız bu uçakların Türk Hava Yollarına 
maliyeti -fazlası var da- ortalama, faiziyle birlikte 100 milyon dolardır, Sayın Mahmut Orhon 
öğrensin diye söylüyorum. 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Siz de doğru söyleyin; söylediğiniz doğru değil, ben 
biliyorum, ben imzaladım. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Önümde canım, burada hepsi. 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Yanlış biliyorsun; 52 milyon dolar. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır efendim, hepsi burada. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sen, ne okuduğunu bilmiyorsun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Faiziyle birlikte 100 milyon do

ların üzerine çıkanı var. Ben sana buradan okuyuvereyim. İmzaladığının farkında değilsin. 
Türk Hava Yollarının bedel olarak 65 milyon dolar, faiziyle beraber 100 küsur milyon do

lara aldığı bu uçakları beş yıl sonra, sanki hiç enflasyon, artış, şu bu yokmuş gibi, Svvissair 
uçağını geçen yılın son ayında 45 milyon dolara almıştır. 

Şimdi, biz bunları da araştırmıyoruz, bunların da peşinde değiliz. Ben, arkadaşımız öğ
rensin diye söylüyorum. Biz neyi iptal ettik? Biz uçak almadık Sayın Orhon, iptal ettik; yanlış 
biliyorsun. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hayır, iptal etmediniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İptal ettik canım, alsak elimizde 

olur, cebimize girmez ki uçak. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ama, daha evvelkiler iptaldi, sonrakiler devam ediyor. 

. ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla);— Dur canım... öğren... Uçak cebe 
girmez, çantaya da girmez, bizim evlere de girmez. Daha öncekileri iptal etmedik, 5 tane opsi-
yonlu uçak vardı, dedik ki, 14 tane Airbus uçağı, bizim dış hatlar projemiz bakımından yanlış
tır, 8 tanesi yeter. Neden?.. Çünkü, Airbus uçakları uzun menzillidir. Bizim uzun menzilli uçuş 
yaptığımız noktalar bellidir ve 8 tane uçak bizim işimizi görüyor. Ne oluyor?.. Kısa menzilli 
mesafelere Airbusu kullanıyorsunuz, kısa menzilli mesafelere Airbus'u kullanınca, doluluk oranı 
yüzde 50'nin altına düşüyor, yüzde 50'nin altına düşünce zarar ediyor. 1991 yılında -
arkadaşlarımızın yönetimindeki zararı- Türk Hava Yollarının zararı 650 milyar liradır. 

Sonra başka bir şey oluyor, Airbus uçağı yetişmediği yerde DC-9 koyuyorsunuz. O zaman 
da, özellikle işadamları, "Bu ne yahu, geçen sefer Airbus idi, şimdi bu geldi. Niye sizin bir 
standardınız yok?" diyorlar. Dünya, hep bu tür uçakları kullanma yönüne gidiyor. Elimizdeki 
küçük uçaklardan 9 tanesi de 727'dir; bunlar da servisten kalkıyor. Tuttuk, "Bu 727'Ierin 2 
tanesinin koltuklarını sökelim, kargo taşımacılığına ayıralım, 2 tanesini Kıbrıs Türk Hava Yol
larına verelim, geriye kalan 5 taneyle de bu kalkış tarihine kadar biraz idare ederiz, ondan son
ra da zaten servisten kalkacak" dedik. "Ne yapalım?" diye düşündük; bunun yerine 737 mo
del uçak kiraladık. Size onu kim söylediyse, burada ispat etsin. 737'nin kiralanışı leasing'dir, 
uluslararası firmalardandır; Koç'tan falan değildir. Aynen, demin burada sizin ve bir arkadaşı
mızın söylediği; "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına Erman Yerdelen geldi, o 
da TATKO'nun ortağı. -Erman Yerdelen TATKO'nun ortağı değildir de- TATKO, Türk Hava 
Yollarına yedek parça satıyor" yalanına benziyor. Eğer biriniz TATKO'nun bir tek uçak parça
sı ürettiğini bilip de buraya gelip söylemezse, o zaman başka şey derler. TATKO, uçak parçası 
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üretmez ki. Ben bu derginin neresine cevap vereyim? Bırakın şimdi onu. 
Şimdi olay bu, özellikle kısa menzilli yerlerde, bütün tanınmış havayolları, yolcunun gidiş 

saatine göre 110-120 kişilik küçük uçakları tercih ediyor. Sebep: örneğin İstanbul'dan Paris'e 
Airbus ile giderseniz ve içinde 90 kişi varsa, doluluk oranınız yüzde 50'nin altındadır. Eğer 
aynı 90 kişiyi 737 ile taşırsanız, doluluk oranınız yüzde 70'in üzerindedir. Birisinde zarar eder
siniz, birisinde kâr edersiniz. , 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Affedersiniz, bitiriyorum efen

dim. Çok önemli olduğu için arz etmek istiyorum. 
Aynı zamanda, müşterinin gidiş saatine göre de günde 1 sefer yerine, kısa menzilli küçük 

uçaklarla 2 sefer yaparsınız. İşte, obsiyonlu ve her birisi 100 milyon dolara -faiziyle birlikte-
mal olan Airbusun -sözleşmede bize obsiyon hakkı tanımış- alınmasının iptalinin sebebi bu
dur. Onun yerine, piyasadaki bütün şartlardan daha ucuz bir şekilde, 5 tane 737'niri kiralan
masının sebebi budur. 

Biz, bizden önceki yönetimin politikasını takip etmek zorunda değiliz. 
SAMI SÖZAT (Balıkesir) — Komisyon alamadılar ondan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bilmediğiniz işleri buraya gelip 

anlatırsanız mahcup olursunuz; bu bir. 
Sefer konusuna gelince; Bakınız Sayın Mahmut Orhon, bizden önce, zatı âlinizin mensup 

olduğu devri iktidar zamanında Türkiye'de üç sefer açılmıştır. Bunlardan bir tanesi, Tokyo se
feri Türk Hava Yollarına, otel paraları dahil, maliyeti 260 521 dolardır. İkincisi Bangkok'tur, 
açılış maliyeti -yani bedava yolcu taşımışsınız ve orada otel parası vermişsiniz- 62 485 dolardır. 
Newyork seferi ise 77 bin dolardır. Bizimkiler ne yapmış?., tam tersine saltanatlı bedava uçak 
seferi düzenlemek yerine, gazetelere ilan vermiş, demiş ki: "Nice seferi açtık. Buraya uçmak 
isteyen yolcularımıza şu tarihte sefer yapacağız" Bunun üzerine 17 kişi Nice'e bilet almış, aynı 
tarihte Köln'e de bir nevi charter gibi fazla yolcu çıkmış. Yolcu çıkınca, Nice uçağının seferini 
uzatmışlar, Köln'e varmışlar. Şimdi, bu uçakla bedava seyahat edemeyip orada kalamayanlar 
bağırıyor; diyorlar ki: "Efendim, bu uçak gitti de, niye içerisinde yönetim kurulu üyesi, hanı
mı?.." 

Beyler, dünyanın her yerinde uçak, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürlerinin ve eşle
rinin pasbilet hakkı vardır. Bunun için yeni bir destinasyon tespitine lüzum yok. Oraya giden 
insanlar da varlıklı insanlardır; oralara zaten kendi paralarıyla da gidebiliyorlar, onların ihti
yacı yok. 

Onun için, anlamadan, dinlemeden konuşmayın. Şu masraflar yapılmasın diye destinas
yon seferi yerine, tarifeli sefer koyarak Türk Hava Yollarına para kazandırmış. "Ne kadar za
rar etmiş?" dediniz. Ne kadar zarar?.. Hesapları bizde. Bu seferlerin, sizin söylemenize rağ-
men, Türk Hava Yollarına kazancı 2 500 dolardır. Azdır; ama 2 500 dolardır; kazancı, kaybı 
değil. Türk Hava Yollarının Nice seferinden 2 500 dolar kazancı vardır, yani 20 milyon lira. 
O kadar çıktı, gitmeyi iptal edenler oldu. Binaenaleyh, insanları böyle uluorta itham etmeyiniz. 

Şimdi sözlerimi bağlamak istiyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Alo-Tel 1990 tahsisatını söyle. Ciddî adamsın 

sen Sayın Bakan. Memleketin ahlâk tahribatından bahsetseniz... 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Çelik, sözlerini tam bağladığı sırada müdahale etmeyin. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bakınız... 
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İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa) — Bu ahlâksızlığı önle. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Demin sayın sözcünün söylediği 

gibi, ikide bir basında şöyle haberler çıkar: "Anavatan Partisi Topçu'yu hedef aldı, takibe al
dı." Beni takip eden sadece Anavatan Partisi değil. Ben buradan ifade ediyorum ki, bir sayın 
basın organı da takip ediyor. Taa Çubuk'a kadar giderek, 1960'Iı yıllardan bu tarafa, araya 
araya geldi. Ben çiğ yemedim beyler. Ben bir hoca anneden, bir hafızı kelam babadan doğmuş, 
Allah korkusuyla büyümüş bir ailenin evladıyım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Haydi, bu ahlâksızlığı önle.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hiçbir zaman servet tutkum, lüks 

tutkum olmadı; bulduğum zaman yaşadım, bulmadığım zaman bulduğumla kanaat ettim. Bu 
Bakanlığa anamdan doğduğum gibi geleceğim; Allah'ın izniyle, anamdan doğduğum gibi gi
deceğim. Hiç merak etmeyin. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ananın duası nerede, hani? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onun için, burada bir şey söylü

yorum: Şimdi benim için daha başka şeyler söyleyecekler, yazacaklar falan; benim bunların 
birçoğuna cevap verecek kadar bol vaktim yok. 

Bir hususa dikkatinizi çekeceğim: Bir vurgun ve soygun döneminin arkasından Hükümete 
gelmişsiniz. Soyguna, vurguna haksızlığa, kayırmaya alıştırılmış olanların sizi hedef seçecekle
rini bilmeniz gerekir, göze almanız gerekir. Biz de bilerek, bunu göze alarak geldik. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Aristo mu söylüyor bunu? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İşte bu nedenle, her olayın, her 

işin üzerine cesaretle gidiyoruz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Alo-Bilgi'nin üzerine niye gitmiyorsun Sayın 

Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gidince de muhterem arkadaş

lar, halk deyimiyle, fincancı katırları ürküyor. (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, al
kışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Her şey elinizde. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben rahatsız değilim. Herkes is

tediğini söyler, yazar. Doğru bildiğimi yapmaktan şaşmam. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Alo-Bilgi'nin üzerine niye gitmiyorsun Sayın 

Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yalnız, Anavatan Partisi Grubun

daki gerçekten sevdiğim, memleketsever arkadaşlarıma bir diyeceğim var: Bu tür önergeler, so
nunda hep döner dolaşır Anavatan İktidarına gelir, üzülürsünüz. Sizin imzalarınızı yok yere 
kullanırlar; imza atarken, yazılanların, ithamların sonundaki imza sahiplerinin, partinin sırtı
na kambur olmamasına dikkat edin. Bu, sizin için vebal meselesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergenin tek bir kaynağı olduğunu başta söyle
miştik. Aslında, söylenenlerin hepsi, içlerindeki öfkeyi kamufle içindir. İçlerindeki öfke, TÜRK-
SAT öfkesidir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ne mutlu bana ki, yedi aylık icraatım içerisinde, kendilerinin bile ciddiyetine inanmadık
ları gazete kupürleriyle, gazetelerde yazılan yalan yanlış şeylerle, burada gayri ciddî beyanlarla 
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ve imzasız mektuplarla bana saldırmak gibi, benim için gerçekten bir talih sayılacak, yedi ay
lık icraatımı aklayacak bir gensoruyla karşı karşıya geldim. Dunu verenlere, bu sebeple teşek
kür ediyorum. 

ALİ ER (içel) — "Gazeteler yalan mı yazıyor" diyorsun? 
BAŞKAN — Sayın Ali Er... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben, açıklamalarımı söyledim; 

burada zabıtta var, duymayan, alır okur. Tek tek cevap vermek diye bir şey söz konusu değil. 
Bunlara bu kadar meraklıydınız, o zaman gensoruya yazardınız, ANAP sıralarından "Yine 
yazarız" sesleri) Yazın efendim. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın... Yazmazsanız ayıp edersiniz. 
(DYP Sıralarından alkışlar) Yazın ki, halk bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı öğrensin 
ve biz de buradan konuşma fırsatı bulalım. 

Hepinizi şu gensoruda söylenenleri, özellikle Anavatan Partisi İktidarının söylediklerini 
Yüce Meclisin dikkatine ve Türk kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Bu kadar gayri ciddî, 
bu kadar mesnetsiz, kahve dedikodularını, mahalle dedikodularını bir Ulaştırma Bakanı için 
buraya bir gensoru olarak getiren bir muhalefetin halini milletin takdirine sunuyorum. 

Sizin için ne kadar ciddî şeyler söyledim, ispata da' hazırım. Siz de bir tanesini ispat edin. 
Hepinize sevgi, saygı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yücelen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, şahsıma sataşma vardır, İçtüzüğün 

70,nci maddesine göre şahsıma sataşma vardır. Açıklamada bulunmak üzere söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Yücelen,.baş edemeyiz... Vakit bir hayli ilerlemiştir. Lütfen... Ancak, 
size 2 dakikalık bir açıklama fırsatı vereceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

4. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım. Yücelen'in, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu 'mm kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Yücelen, buyurunuz. 
Lütfen yeni bir söz hakkını doğurmayacak bir biçimde konuşunuz efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin bu geç vaktinde, böyle bir olaya sebep olduğu 

için Sayın Bakanı da kınarken, vaktinizi aldığım için özür diliyorum ve doğrudan doğruya Sa
yın Bakanın suçlamalarına geçiyorum. 

Ben, şimdiye kadar hiç kimsenin arkasından, yüzüne söylemeyeceğim lafı etmedim. Sayın 
Bakanın da arkasından değil, seçim çalışmaları dolayısıyla İçel'de kendisinin konuşma yapa
cağı yerlerde, kendinden önce konuştum ve bugün önerge ile iddia edilen hususları, devletin 
bir bakanı olarak açıklamasını istedim. Orada kendisi bunları açıklamadı. Bugün, bu önerge
nin veriliş şekli odur, bu önergeye de imza atmakla ne kadar isabet kaydettiğimi anlıyorum. 

Ömrümde hiçbir zaman tuz işiyle «uğraşmadım. Ne tuz kamyonu bilirim, ne de tuz gör
düm. Ne bakanlık dönemimde ve ne de daha önce gördüm. (SHP sıralarından gülüşmeler) 
Bir şey söylemek istiyorum. Eğer her kim ki, herhangi bir konuda yolsuz, usulsüz -Sayın Ba
kan da dahil- bir şey bilip de ibraz etmiyorsa, ilgili mercilere bildirmiyorsa, Sayın Bakanın 
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tabiriyle, müfteri değil, şerefsiz ve haysiyetsiz ilan ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Kimin elinde belgesi ve bilgisi varsa versin. 

1991 yılı milletvekili seçimlerinden 15 gün önce değil, belki bir ay, belki birbuçuk ay önce 
devletin şerefli bir bakanı olarak, görev uçuşu yaptığını öğrendiğim helikopterle birinci durağı
na kadar gittim, üst tarafında da yokum ve kendi bakanlığımı ilgilendiren bir tesisin açılışını 
yapmak üzere gittim. Baştan da söylediğim gibi, eğer Sayın Bakan -benim hiçbir, talebim ol
mamıştır, helikopter de iştememişimdir- böyle bir talebimi bulup da, bugüne kadar benden 
ücretini talep etmediyse, vazifesini yapmamıştır; kendilerini vazifeye davet ediyorum. Eğer böyle 
bir talep yazım yar da, böyle bir helikopter tahsis edilip, herhangi bir genel müdür bunun pa
rasını benden tahsil etmemişse ve istememişse, o genel müdürü şimdiye kadar adlî mercilere 
vermesi gerekirdi. Yine vazifesini ihmal etmiştir. 

Yine başta da söylediğim gibi, kimin elinde ne tür bilgi ve belge varsa, hiç düşünmeden; 
hem Yüce Meclisin huzurunda hem milletin huzurunda ve hem de adlî mercilere gidip, her 
türlü gereken işlemi yapmasını salık veririm. 

Ayrıca şunu da belirtmek isterim; Ben, ailemin de lideriyim. Sayın Bakan da çok iyi bilir; 
nüfusu küçüktür; ama, doğduğum ilçemde bana da "ağa" derler. Ailemin de lideri olduğum 
için, sadece kendimden değil, bütün aile fertlerimden, kardeşlerimden, yeğenlerimden, dayıla
rımdan, amcalarımdan, onların yaptığı icaraatlardan da sorumluyum ve bu bir taahhüttür, se
nettir. Eğer onların da bu yönde bir yolsuzluğunu, usulsüzlüğünü tespit eden varsa, gene elin
deki bütün bilgileri, belgeleri her türlü mercie vermelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

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 Jıakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/6) (Devam) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Alınan karar gereğince, (9/9), (9/10), (9/11) esas numaralı Meclis soruşturması önergele
rini ve (11/7) esas numaralı gensoru önergesi ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 1 
Temmuz 1992 Çarşamba.günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.51 

© 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon PTT Başmüdürlüğünde çalışan bir personelin, 

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına rağmen eski görevine iade edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun yazılı cevabı (7/160) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12.5.1992 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

1. PTT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun 2.10.1990 tarih ve 145; sayılı kara
rında "Şükrü Yüksel Özürün'ün; yukarıda açıklanan söz konusu olumsuz tutum ve davranış
ları nedeniyle aynı yerde ve görevde kalması sakıncalı olacağı kararına varıldığından, Personel 
Yönetmeliğinin 61/e maddesi maiyete alınmak suretiyle Afyon Başmüdürlüğü dışında başka 
bir yere nakline" diye belirtmiş olmasına rağmen, Afyon PTT'sinde eski görevine iadesi mev
cut personel arasında, Afyon'da ve yazılı basında huzursuzluğa yol açmıştır. 

Yüksel özürün'ün Yüksek Disiplin Kurulunun kararına rağmen eski görevine iade edil
mesinin nedeni nedir? 

2. Şikâyetlere yol açan bu haksız uygulamayı düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 29.6.1992 
Hukuk Müşavirliği • 

HÜKMÜ: B.ll.O.HKM.0.00.00.00/551-20938 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 18.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.D.10.00-02-7/160-1505/6421 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'm Afyon PTT Başmüdürlüğünde çalışan Şükrü Yük

sel Özürün'ün Yüksek Disiplin Kurulu Kararına rağmen eski görevine iade edildiğine ilişkin 
ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

PTT Afyon Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürü Şükrü Yüksel Özürün'ün bazı olumsuz 
tutum ve davranışları nedeniyle PTT İşletmesi Yüksek Disiplin Kurulunun 2.10.1990 tarih ve 
145 sayılı Kararıyla Personel Yönetmeliğinin 61/e maddesi gereğince maiyete alınmak suretiyle 
başka bir yere nakline karar verilmiş, bu karar uyarınca da 18.2.1991 tarihinde Yapı İşleri Dai
resi Başkanlığına Grup Başmühendisi olarak atanmıştır. 

Adıgeçenin burada göreve başlamasından sonra yapmış olduğu çalışmaların memnuniyet 
verici olması ve hizmetinden istenilen şekilde istifade edilmesi, gerek çalışması, gerekse tavır 
ve davranışları ile personel arasında iyi örnek teşkil ederek kendisini her bakımdan ispatlaması 
nedeniyle maiyete alınmak suretiyle Afyon Başmüdürlüğü dışında başka bir yere nakline iliş
kin karar Yüksek Disiplin Kurulunun 24.9.1991 tarih ve 154 sayılı Kararıyla kaldırılmış,.ilgili 
önce Afyon PTT Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğüne, bilahara Balıkesir PTT Başmüdür
lüğü Yapı İşleri Müdürlüğüne nakledilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

^ j p a — • = 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
90 İNCİ BİRLEŞİM 30 . 6 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup 3aşkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Baş-
kanvckilı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 
(UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararlan görüşmek, bu konuda 
yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşi
minde açılması kabul edilen genel görüşme (8/15) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atamaların
da kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyannea bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/6) 

3. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine 
usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 
ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyannea bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) (Görüşme günü : 
1.7.1992 Çarşamba) 

4. — 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 maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercü
ment Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılma
sına ilişkin Önergesi (9/10) (Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 

5. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemleriyle 
Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 

6. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraatları ile milletin 
'temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıyla ilgili atama ve ihalelerde usul
süzlük yaptığı iddiasıyla, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kültür Ba
kanı Fikri Sağlar hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) (Görüşme günü : 1.7.1992 
Çarşamba) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyİşleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 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
larım bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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) 
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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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, 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 Alınak 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 amaayla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. -r— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 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 7Oğuzhan 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 amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

: : — — B — 
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21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşımn 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının telmsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 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
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

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 uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
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 Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. r - Ankara Milletvekili t. 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 yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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 alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) , 

40. ^İs tanbul 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, İçtüzüğün 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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. Anayasanın 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 arkadaşımn, 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 uyarmca 
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 arkadaşımn, 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 uerın 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 gencLgörüşme 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart1923 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. — Şırnak 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 YürüyüştTne 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) 

— Q 
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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. — içel 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. — istanbul 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 kapısı
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 ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

1 1 . — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri 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. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — istanbul 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) 

—_, Tl — ; ... , ; 
I 

.(%) İçtüzüğün 97 nci maddesi'uyarınca görüşmesibir 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 iddiasma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına 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 yaptırılan konutların satış fîyatlanna 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 yaptınlan 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) 

3 1 . — 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 aykın 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. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

3.6, — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'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 İçişleri 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. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan VCi-
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

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

42. — İstanbul 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,-İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

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

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - 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. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Scfaköy 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 İli 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 - Kür'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

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

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

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'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'nın 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 Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırhk ve İskân Bakanından 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 Bayındırhk ve İskân Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/145) 

59. — ICahramanmâraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 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 Bakanından 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) 

— • E — 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasımn 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 îskân 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 îl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) v • ' ' 

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 bağlanmasmm nedenine ilişkin Tarım ve.Köyişleri Bakanmdan 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) V 

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'ın, 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 vatandaşlann 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 iskân 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 Narh 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 Bakanından 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 Bakanı 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) 

13 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
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 îsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını 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 Bakamnın 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 Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'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 Kolları 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) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili ismet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — 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) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

118-: — 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) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) ' 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü 
soru Önergesi (6/220) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlanna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin? Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
amkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 
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141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,.T.K.I. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — 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) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — 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) 

152. — Trabzon Milletvekili EyüpÂşık'ın, baza 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) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — 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) 
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157. — 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) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — 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) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasmın Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. — 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) 

172. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

T â l •—: — ; : ; 
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173i — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

174. — 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) 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, îspir - Ikizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

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

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

181. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyası kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

183. — 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) 

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

185. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — IstanbulMilletvekili 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) 

189. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'İn, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İti ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/285) 

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

193. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasma ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutam tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Has
tanesinin ne zamaniıizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman lıizmete açılacagma ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

— ~2ol _ _ . . . : ; ; 
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206. — 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) 

207. — îstanbul Milletvekili Halk 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) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — 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) 

210. — 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) 

211. — 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) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

218. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) * 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

229. — 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) 

230. — 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) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasım bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — 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. —, 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 tarihi: 
15.6.1992) 

2. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 3/481) (S. Sayısı :115) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1992) 

3. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

4. —Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

5.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı 
ile Kütahya Milletvekilleri Mustafa Kalemli ve Ahmet Derin'in, Bolu Milletvekili Avni 
Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Ze
ki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, izmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın, Konya Millet
vekili 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 Mil
letvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz 
ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Kahra
manmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah 
Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekilleri Hacı 
Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 8 Arkada
şının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Aynı Konudaki 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) 

6. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma, 
tarihi : 5.5.1992) 
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7. — Adana Milletvekili Halit Dâğlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemeelerin Düzen
lenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adelet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sa
yısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

8. — 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) 

9. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli 
ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kânun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/388, 1/106) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
23.6.1992) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğ
ru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Ha
tay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/376) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma 
tarihi : 24.6.1992) 

11.— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

12.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
ilişkin KanUn Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Da
ğıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 13. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

x 14. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50»(a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

24 
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X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

17. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in, 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) 

18. —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) 

x 19. — 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 20. — 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 tarihi: 28.2.1992) 

21. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Kon
feransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) , 

23. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalarm Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3,3.1992) 

24. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos-
yalrlşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 
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25. — 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) 

26. — 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) 

27. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — 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) 

29. — 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 30. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 7.1) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

31. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

x 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

x 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 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 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 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) 

26 
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35. — 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 İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

36. — 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) 

x 37. — 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) 

x 38. — 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) 

39. — Muhafazasma 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 40. — 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 41. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari 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 42. — 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 43. — 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) 
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x 44. — 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 îşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

45. — Trabzon Milletvekili Kcmalettin Güktaş 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 tarihi : 1.6.1992) 

46. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 21.1 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

47. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Törerle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 
3/483) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

48. — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı : 120) (Da
ğıtma tarihi : 26.6.1992) 

49 . — Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Mak
sadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/393) (S. 
Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 26.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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